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 ב ןוילימ ג סוחדל החילצהש 1₪אז-פ

 .דחא 'ץניא ךותל עדימ לש

0 80 8 0 

 :כ'ב'גב
 תנשל סיניג לש םיאישה רפס יכרוע

 קחשמה תא לולכל וטילחה 9

 קחשמ רותב <( 6 6(

 יכרוע .םלועב רתויב חילצמה המחלמה

 םיקחשמ לע וזרכה אל דוע רפסה

 .הנשה וללכיש םיפסונ

 הרייסל םישדח םייח
 8||-1166 קחשמהש ,תחוודמ הרייס

 הזמ הרבחה לש םיאישה לכ תא רבש

 יצחכב רכמנ קחשמה !הנש םירשע

 ,תועובש הנומש ךות ,םיקתוע ןוילימ

 םיצירעמ ירתא האממ הלעמל ול שיו

 אל ןיידע וזה החלצה ,םיתניב !טנרטניאב

 הרייס תא ליצהל ידכ הקזח קיפסמ

 דואמ תולודג תורצב הרבחה .המצע

 .הידבוע תיברמ תא הרטיפ איהו

 30אסשש!-ב הכימת
 לע ועידוה תובר םיקחשמ תוינרצי
 לש 3כאסו! תייגולונכטב הכימת
 תורבחמ האב הכימתה .גא(וכ תרבח
 ןהב | ,תולודג

 םיקסידה תינרצל

 ה איהש | ,שדוחה

 6 ,( ו
,)1 1 60% 
 עיגרהל הלוכי וזה הכימתה .תורחאו
 0 וו \ו6ו8] < אוצמל רשפא גאוס ידבעמב 6 םיקחשמה ןיב .לטעא לש 0 ומכ | ,םישדחה םיקחשמב 7 אל גא([כ לש םידבעמהש ה ולא .ג\\[קכ לש םידבעמב םידייוצמה ,םיבשחמ שוכרל וששחש ,םיבר

 .םירחאו טאשט

 יעה
| 

 . וו 0 הכורעתב דובכ חרוא - + לש הריבכי החלצהה 0 וטילחה הכורעתה ינגרא -/ ו םיקחשמו ו /- ורעתב ,( זו אקט דיס 618816 7 הנימב תדחוימ 9 תכורעת ץיקה חראת ב 3

 א טאטמו סט 1

 תוינוקסה םייניעה שדוחה
 ו

 :םכינפל םה הנה א

 לש תודיחי ןוילימ 4 רוכמל הווקמ הגס

 הגס ,םייתניב 2000. ץרמ דע טאסקמירד

 ירישכמ ןוילימ יצחכ הרכמ רבב

 .דבלב ןפיב ,טסאקמירד

 רפסל עיגי הארנכש ,ףסונ קחשמ

 םיישדוחב .הדלז אוה ,סיניג לש םיאישה

 ורכמנ ,םלועה יבחרב וקוולשל םינושארה

 רסח איש והז !ולש םיקתוע ןוילימ 6 רבכ

 .םיקחשמה תיישעתב םידקת

 ך6%אא6מ 3 קחשמהש ,תחוודמ וקמאנ

 לכ .םיקתוע ןוילימ העבראב הכ דע רכמנ
 םויה דע ורכמנ 16%א%6ת תרדיס יקחשמ
 .םלועה יבחר לכב ,םיקתוע ןוילימ הרשעכב

 מ הלעמלב םויה דע ורכמנ 6:98 801600( יקחשמ
 8 לש

 .םינוש

 תומדה תא ךפוה הז !םיקתוע ןוילימ 117

 סיקחשמ השולשב רבודמ ,רוכזכ .ןשייטסיילפה לש הירוטסיהב רתויב תרכמנל ו

 ה תויונח :תונמזהה איש
 הז .[וחג] תו שו
 4 םיפרוטמ םיקירפ ל תונלבסב ןיתמהל ץלאי | קר עגרכ אצי קחשמה :ןפיב ידבלב םימי 4 ךות םיקתוע זו םינפיה ,בגא .קחשמל איש ישוקיב ומשרנ ו ון ראורבפ שדוח עצמאב
 רש תועומשה בטימ
 ורבעש םירישכמ
 ת חצופמ קחשמ
 וע םע ספתייש
 בח :תויומד
 ןיומדה

 לחשמל תומדקומ תונמזה ןוילימ ינשמ הלעמל ומשר ןפיב םיקחשמ
 תלונחל עיגה קחשמה ,עודיכ .תומדקומ תונמזה לש איש רפסמ ו

 ליקחשמ תויונח ףלא 17-כ שי ןפיב !המוצע התייה לע תוולנרטת
 ?5"ב רכמנ קחשמה - ובזכא אל טלחהב

 הרוגיש הניא תינפיהש ,םכיניבמ ימש ,חינהל ריבס .תינפיב

 ? ,.תאז תורמל .תיאקירמאה ותסרגב אצי אוה זא .ויתס :

 ל לעופ אל אוה ידבלב ינפיה דבעמה תא שרוד קחשמה :טנרטניאב 0% '5ל תוחפל ,םכתעידיל זא .תינפיב תאז-לכב ותוא קפל רעש .-
 2 | | , ידבלב רלוד 3 | תרומ 'טהל ןתינ ןאוייאטב רוחשה קושבש ,עדונ ונבתכל .תילאסרבינוא +

 סייקוח אלו םייטריפ םיקתעה ולא 0 ל יופצ הזכ קת
 יתיטפשמ העיבת תר

 "ל תוססובמה תובוב רוכמל ליחתת איה ץיקה תארקל

 שוכרל םתטל
 ליכמה ,ביבח ץ

 כ םגו הלילעה

 בוק טנר
 "לת ,הפשה םע םתכבתסה םגו תינפיב קחשמה תא

 "לכ ץבוקה .קחשמה לכ לש ,תילגנאל ,אלמ םוגרת : ריצקת ,תוחישה
 םיפיט המ

 סזס .9ותר ]661 60 8

-- 2 



 7062 6%5+8110ח"ה

 ןפיב רכמנ
 תונקל רשפא רבכ ןפיב םיקחשמה תויונחב

 -ה אנוס לש ד"נה קחשמה ףוסמ תא

 ודמע םינפיה םיקירפה | .06%615(ג0ח

 .רישכמה תא גישהל ידכ תועש ךשמב רותב

 ,םיעיבצמ ןפימ ועיגהש םינושאר םיחוויד

 .ורכמנ תויונחל וקפוס רשא תודיחיה לכש

\60 60160 0) 0 
 תבחרנ יד הבתכ ונמסרפ תונויליג רפסמ ינפל

 והז .ואיג-ואינ לש 1%60 60260 700%61"ה לע

 .לוב-םייג יומד דיינ םיקחשמ ףוסמ דוע

 היה: רישכמהש ,ונחוויד רבעש שדוחב

 תועומש שי ןפיבש ,וניליג שדוחה .טסאקמירדה לש תדיינה םיקחשמה תדיחיל םאות
 ינשל תומיאתש ,קפס ןיא !ינוס לש ןשייטס-טקופל םג םאות היהי רישכמהש ,תורבוג

 .הובג תיסחי ריחמל הקדצה םגו יתועמשמ ןורתי ואיג-ואינל קינעת ,דחאכ ,םירישכמה

 .ח"ש 300-כ םהש ,ןי 8900 תרומת רכמיי אוה .ןפיב תויונחל שדוחה ףוס תארקל אציי ףוסמה

 םינקחש 64-ל רשפאי רישכמה .תחא-תבב 146 םהמ ,םיעבצ 4096 גיצהל לגוסמ רישכמה

 קיפסהל תורומא רישכמה לש תוירטאבה !תיטוחלא תרושקת תדיחי תרזעב תשרב קחשל

 !יקחשמ תועש םיעבראל

 תרבח !הקירמאב הרוק הז
 לבקל םכל העיצמ םיבשחמ
 יולמ תרומת ,םניחב בשחמ
 הקליח הרבחה !ישיא ןולאש
 300 ןיב םיבשחמ םיפלא תרשע
 | 6040 ב שו 4 רתאל וסנכנש ,םיאקירמא ףלא
 ו הרבחה !עובשמ תוחפ ךות הרבחה
 / במ יקווישה ליגרתה תא המצעל ין -- תושרהל הלכי איהש ,הנעט

 - לש תיתועמשמה םתלזוה תוכזב
 רבודמ ,םכתעידיל .םיבשחמה
 םידיצמ ,םישדח | םיבשחמב
 .דועו ריהמ םדומ ,הגי'ג 4 לש קסיד ,ימינפ ןורכיז הגמ 32 ,ץרהגמ 2 333 םויטנפ ידבעמב
 שולש ךשמל ,תוחפל ,שדוחב רלוד 100 לש יוושב ,הרבחה לש ילאוטריוה ןוינקה ךרד םינוש םירבד שוכרל בייחתמ ,בשחמה תא לבקיש ימ לכ :שקומ שי םעפה לבא !רלוד ףלא לש יוושב 4186 םגדמ שוטניקמ יבשחמ ףלא 25 קלחל הטילחה הרבחה ,תררחסמה החלצהה רחאל
 שואו .(ןוטש-קס.טטווו ...דבל ןובשחה תא ושעת !רלוד 3600 ךסב תוינקל בייחתהל םכילע בשחמה תא לבקל ידכ ,רמולכ .םינש
 וצו .טסתוקטפגק טסחו :שדוחב רלוד 100 תרומת קמ ?בקל ידכו

 קבֶזּבפַו6 6

 (כרספכ>הה ([=
 קחשמל הנודאמ ןיב רשקה המ
 :הבושתה ?78798116 6 ןשייטסיילפה
 לש תוקפהה תרבח !שדח עונלוק טרס
 טרס תקפהל תויוכזה תא השכר הנודאמ
 םצעבש ,קחשמה לע ססובמה ,עונלוק
 הנודאמ םאה .חילצמ רפס לע ססובמ
 הבושת - הבוט הלאש ?טרסב בככת םג
 .ונל ןיא

 םישפחמ ,דווילוהב לסרבינוי ינפלוא
 בלשל ידכ ,םינינעמ בשחמ יקחשמ
 .תושדח היזיולט תורדסבו םיטרסב
 עייסל וליפא םינכומ דווילוהב םיקיפמה
 םיעטקל ומיאתיש ,םיקחשמ חותיפב

 !םהלש םישדחה םיטרסב

 רוכמת הטויוט
 טסאקמירד

 תינרצי םע הצפה םכסה לע המתח הגס

 .הטולוט - ןפיב רתויב הלודגה בכרה

 תא  רוכמת | תטנוכמה | תינרצי

 ,ולש יפקיהה דויצה תאו טסאקמירדה

 הטויוט .הרבחה לש קווישה תותשר ךרד

 םירישכמ ףלא םישימחכ רוכמל הווקמ

 .הבורקה הנשה ךלהמב

 םניחב אש ה
 םיפוצ .הקירמאב שדוחה הרק הז םג

 ;קאקירמאה לסרודכה לש םיבהלנ

 החיתפה יקחשמ תא תוארל ועיגהש

 קתוע :הנתמ ולביק ,זא8//-ה תגיל לש

 11 םג ללוכה ,זצ8/ 1246 '99 לש המגדה

 הנכותו ינוס יקחשמ בטימ לש לוק-יספ

 זא .םירוטילקת ןוילימ יצח תרימשל

 םילשורי ר"תיב עודמ ,ולאשת יאדו

 אל 99 א"פיפב תובככמה ,הפיח יבכמו

 הלאש ,םירוטילקת םירעשב תוקלחמ

 ?אל ,הבוט

 ךה6 | 1םוסזגסטט6 | 21014 50[!

 תנשבש ,שדוחה חוודמ | ,/\506ו8ווסח

 יקחשמ תריכמב רכינ לודיג היה 8

 הלעמל ורכמנ ב"הראב ,וז הנשב .היזיוולט

 םתוא ורבחי םאש ,םיקחשמ 180-מ

 ףיקהל לכות איה הכורא תחא העוצרל

 !יצחו םעפ תוחפל ץראה-רודכ תא



 5080600710 םא0
 התחדנ

 ודנטנינ לש 5גססואסזו6 =אק0 תכורעת
 תגהונ ודנטנינ וז הכורעתב .התחדנ
 .םישדחה היקחשמו הירצומ תא ףושחל
 יאמ שדוחב תויהל רומא היה עוריאה
 .טסוגוא שדוחל החדנ אוה לבא ,בורקה
 אל ןיידע ודנטנינש ,תורמוא תועומשה
 איה ותוא ,640כ-ה ןנוכ םע הנכומ
 הרבחה | םייתניב .גיצהל הנווכתה
 לביטספ תוגיגח תארקל תננוכתמ
 .ןפיב אבה שדוחב ךרעייש ,קסא6תוסמ

 הגס לש יתיבה ףוסמה
 הלועפ תפתשמ הגסש ,תועידי וצפוה ןפיב

 חותיפל ינפיה היישעתהו רחסמה דרשמ םע

 דויצ לולכי ףוסמה .שדח תיב ףוסמ לש

 יוהיזל הכרע ,המלצמ ,םדומ ומכ יפקיה

 רשקתל םינפיל רשפאי ףוסמה .דועו רוביד

 ידוחייה טקייורפב .הדיעו תוחיש תרזעב

 הבישוט ןהבו תופסונ תורבח תופתוש

 ףוסמה לש ןושאר םגדש ןכתי .י'צאטיהו

 .בורקה ץיקב רבכ גצוי

 < ו:ג!וג
 השדחה םיקחשמה תידי לש םשה והז

 תחפשמל תכייש תידיה .טפוסורקימ לש

 .ויתסה תארקל אצת איהו 5106\/ וה ז

 ב"הראב הריחמ - הלוז היהת אל תידיה

 .ח"ש 600-כ םהש ,רלוד 150 תויהל יופצ

 תרייוצמ הראל
 שי סמ ₪3166 לש טרסה יקיפמל

 אוצמל םישקתמ םה .תויעב דואמ הברה

 לש התומד תא םלגל לכותש ,תינקחש

 ,תועומש הברה ויה רבעב .טפורק הראל

 תטנקחש לש | תומש הברה םע

 לש התומד תא םלגל וצרש ,תומסרופמ

 םיבשוח טרסה יקיפמ ,עגרכ .הראל

 תומד רציל ידכ ,בשחמב שמתשהל

 םילימב .הראל לש תובשחוממ

 .תרייוצמ היהת תומדה ,תוטושפ

 בשחוממ "זוגא"
 היזוולטה תרדסב תויזכרמ תוניצס

 ןוקיליס יבשחמ לע ועצוב ,"זוגא"

 תרדסש ,הנושארה םעפה וז סקיפרג

 תרזעב תקפומ תילארשו היזיוולוט

 תריצי .תומדקתמ | תויפרג תונכות

 טרסל המוד הרוצב התשענ תוניצסה

 ."קינאטיט" קנעה

 | 0[!צהאו %ראהא חוג

 שק
 טסאקמירדל

 מירדה תקשהל תורושקה תועומש הברה
 .קירפ תכרעמל שדוחה ועיגה הפוריאב
 9.9.99ב תויונחל עיגי רישכמה :ךיראתה
 עבצב היהי טסאקמירדה לש למסה :וגולה
 .םותכ עבצב םוקמב ,לוחכ
 אלש םינעוט םייתניב :ילאסרבינוא רישכמ
 ינפי קחשמ קחשל ידכ .הזכ רבד היהי
 קחשמ קחשל ידכ .ינפי רישכמ וכרטצת
 טסאקמירד רישכמל וקקדזת ,יאקירמא
 רישכמה תא ,הנעטה יפל תוחפל .יאקירמא

 ילאסרבינואל בסהל ולכות אל יאפוריאה
 8) \וסחפסס 0 םישדחה םיקחשמה רחבממ תונהיל ידכ
 השולש :ויהי אל םלועלש םיקחשמה !ופיבו הקירמאב ואציש
 :םהו תיאפוריאה תשביל ועיגי אל םיקחשמ | וכותב לולכי יאפוריאה רישכמה :םדומ
 .1ט]ְע ,160718 4722 ,(83 .םדומ

 2000 ודנטנינ
 ,שדוחה ונילא העיגהש ,תנינעמ העומש .64 ודנטנינה לש שרויה לע םג שי תובר תועומש

 תכרעמ .5מ 1107058002 תרבח לש ,יני'ג הלעפהה תכרעמב דיוצי רישכמהש ,תחוודמ

 רבחל רשפאת ,(טנרטניאהמ תרכומה הוא'גה .ןכ) הוא'ג לש עונמה לע תססובמה וז הלעפה

 ,םימדומ ,ןורכיז תבחרה ללוכ הז .הבורמ תולקב שדח יפקיה דויצ לכ טעמכ שדחה רוש

 שדחה רישכמהש ,הנורחאל רמא ודנטנינ לש רבודה .המודכו תוילטיגיד ל ,תוספדמ

 .2001 תנש תליחתב ,הארנה לככ ,אציי

 טסאק

 טסאקמירדה :רישכמל ויהיש םיקחשמה
 :םיאבה םיקחשמהמ דימ הנהיי יאפוריאה

 \/וחט8 =וחוסז 0

 5008 ₪33ווץ 2

 50חו6 0 טז6
 סט56 00+ 16 0686 2

 םוט6 סח

 ססח שח ד ו636וסח

 7) !הססחווחט

0 - 

 ?2 טסאקמירד
 רישכמה ...שדח טאסקמירד רו

 ןנוכ תא ףילחיש ,פצמ זנו

 ,תועומשל .רוקמה תנעטל

 9% ןנוכב ךומתל היעב הי

 ובו תנקתומה טפוסורקימ לש ה

 שכמ לע תורבדמ תועומש

 כ דבלמ ,םייקל ההז היה

 ...יחכונה 6012-80\[-ה

 הת אל טסאקמירדל

 | לעפהה תכרעמ תוכזב

 .1ם60008 < 6 לע תססובמו



]" 

 לש םולחה
 ירי'גאמיריא

 קזחה שיאה ,ירי'גאמיריא ורי'ציוש

 .תומולחו ןוזח םע שיא םג אוה ,הגסב

 אוה ןפיב ילכלכ ןיזגמל ןתנ אוהש ןויארב

 שובכת הגס םינש שמח ךותש ,רמא

 .היזיולטה יקחשמ קושמ תיצחמ תוחפל

 לודגה רוסחמהש ,רמא ירי'גאמיריא

 לע דיעמ קר םיקחשמבו םירישכמב

 .רישכמה לש הלודגה החלצהה

 ו

 (כבוח6 660
 רשפאי טסאקמירדל שדח רישכמ

 ופלטב רבדל טסאקמירדה ינקחשל

 םיקחשמ םהש ןמזב ,טנרטניאה ךרד

 ,רישכמב רבודמ .תשרב םהירבח םע

 ריחמ .ןופלטה וק תא םיינשל לצפיש

 רלוד 18-כ םהש ,ןי םייפלא לצפמה

 .דבלב

 ךלוה םלועהש ,תפסונ םעפ הארמ ,ןוסקירא ,תידבשה תרושקתה תרבח
 וושקתה תר

 א .ללכושמהו ןטקה ,א ש788-ה תא הקישה הרבחה שדוחה .ץווכתמו

 םיאקיטילופ וחראתי םיבורקה םישדוחב

 ןוא לארשי תשר לש םוירווקאב םיבר

 הדיעו תוחיש ומייקי םיאקיטילופה .ןייל

 םירושקה םיאשונב טנרטניאה ישלוג םע

 .תובורקה תוריחבל

 :רתאה תבותכ
 שראש .את68861-99.101.60.1]

 לזוה ןשייטסיילפה
 ןשייטסיילפה לש וריחמ תא הליזוה ינוס

 םהש ,ןי ףלא 15 אוה יחכונה וריחמ .ןפיב

 .רלוד 130-כ | , ּ %

4 00000 

% 
 תונושאר תועומש

 םא .ילאוטריוה בלכהו דיינה בשחמה םע דחי ,םדאה לש בוטה ורבחל ךפה ירלולסה ןופלטה

 ג. ץ"ב\ צבר. .7/ 26 | עא י

 יפרגה ץיאמה לע
 <> ולחה 00000 4

 : תכרעמה לא םורזל

 רש | ול

 סיטרכה .ונלש רבודמ רשאכ ?ללכושמ הז המו .בוט ללכב הז ,ללכושמו םכח ןופלטב םג רבודמ הרקמב ו
 רומא שדחה ןורכיז ,תחא הניעטב תועש הברה דמעמ קיזחמ ,לקשמב לק ,ןטקל הנווכה ירלולס ןופלטב
 ול היהי .2000 תנש תליחתב תאצל םגו ונענ אלש תוחיש לע בר עדימ ללוכה רורב גצ ,תורזוח תוחישל ,םינופלטה רפסל בחרומ

 21 לע ססובמה ,ץרהגמ 266 דבעמ לש שדחה רישכמב ואצמת ולא לכ תא .(ינורטקלא ראוד לשמל) טסקט לבקל תורשפא 70
 לכו* סיטרכה | .םירוטסיזנרט ןוילימ | ןויער תויהל לוכי ,ח"ש םייפלאמ תוחפ תצק לש ריחמב יעוצעצש" .חינהל ריבס .ןוסקירא

 רתו*ו הינשב םישלושמ ןוילימ 14 ףוחדל .םכלש בשחמל תושעל םתננכתש אבה גורדשל ףילחת וא ,חספ לש ןמוקיפאל רדחנ

 דעוימ סיטרכה .הינשב םילטסקט הגי'גמ | וצמת וילע םיפסונ םיטרפ .'גנרוא תשרב םגו םוקלס תשרב םג לעופ רישכמה ,םכתעידיל
 .הלעמו 2 םוייטנפ ידבעמ תחת קר דובעל ה1וק://חס סו!6/6זושטאפסת .טסמו :טנרטניאב ןוסקירא לש רתאב

 ו א" \ 6 7% -* יי 4
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 ,ותוא תונקל הפיאו תונקל בשחמ הזיא לש תובתכ
 ץילמהל הסנת אל האבה הבתכה ,ךכ הארנ
 םירוקש םיינכדעה םירבדה םע בולישב ,תונכרצב םייסיסב
 !היצרוגיפנוק ...לע ץילמנ םג ,רמול המ םכל היהי אלש ידכ

 קושה רקס
 ןוטנארה

 םייתיבה םיבשחמה
 .םגוס המכל םיקלחתמ
 ,בשחמ תונקל הצור התאשכ

 ק6ח+ וגו זך 45002 דבעמ םע .המודכו תופסות | ,םיגוס דו מ ]0[
 לע ץפוק התא תיטמוטוא

 440 א 100%וח2 םא חול ש ה
 440 אול ווטויטנפ דבעמ ש ה , ,תונושארה תוינ

 32\ופ 50 סואואו 100%? ןורכיז ש ל לש רמה
 9.4 68 טווזג פאוג קסיד ש הז קפואב האוו התאש
 | | הקלח םיררוואמ 40 םע 5טקםה אזא זראמ ש - 2
 1.44 וכ / .(!ןיבי ןיבמהו) ברקתמה

 88 א ךסמ םיטרכ ש ןיאש ןיבמ התא ךכ-רחא
 ירוקמ ילטיגיד 15" ךסמ ש ,בוט יכה תא תונקל םעט

 טלש+6פ-חסא 40 ןנוכ ש
 64 06| לוק םיטרכ ש"

 םישקמ 104 תדלקמ

 םע ראשהל אב םא אלא

 םינצחל 3 רבכע ש"

 ויה

 ,קנבב טפארד-רבוא תכיתח

 100 שאז םילוקמר ש"
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 התאש לוז יכה בשחמה

 .אצומ

 אוהשכ | ,ןויסנ ךותמ

 20 םע ףדמה לע ,תונחב

 הארנ אוהו וילע םירוקרז

 טלחהב אוה שדחו ץצונ

 םיימוי ירחא לבא ,םישרמ

 הלגמ התא תיבב הדובע לש

 ןיבמ התאו לבז תכיתח אוהש

 ..יובכ היה אוה תונחב המל

 דואמ תונויסנ ינש ירחא

 עיגמ התא ,םידמחנ אל

 רשפתהל ךירצש הנקסמל

 לבא .עצמאב אוהש הפיא

 תוטלחה תלבקל לדומה |[ ?וזםלענ 0 לזאזעל הפיאל

 הקולחפ חוה פתח: וא. םבטל - 9 . %- .עצמא ארקנש רבד הזכ

 עעסחב תוטלהה תלפק לש םיל נוש םיגוס 518-ל עיגת דימת ,תוושהל

 ק לש םילדומ העבראל
 וסנת לא) רבד ותוא אל םצעב אוהש .רבד ותוא

 הלכלכ סרוק םושב ואצמת אל הז תאו) בשחמ .(ינויגה עמשנ אל הז יל םג ,ןיבהל

 תא תונקל טילחמ התא זא

 56600 סקפ/םדומ ש"

 בא ,םוי לכ םיארוק םתא
 ריבסנ וז הבתכב .בשחמ ףא לע

 הזש תורמל ...ל
 םיגשומ המכ םכל

 םלועבו לארשיב םיבשחמה קושב
 ןמדלפ ביני :תאמ

 ךחא םירבחמ םתא םא אלא
 ..ןיבי ןיבמה בושו ,(םכמצעב

 אוה ןושארה | לדומה
 תא גציימ הז לדומ ."ובמר"ה

 (רישע ללכ-ךרדבש) םדא ןבה
 אוה ,הנוק אוה המ הנשמ אלש
 יכה ,בוט יכה ,רקי יכה תא הנוק

 ,תורחאה תויוטשה לכו קזח
 אוה המכ דע | תוארמש
 ."םכחתותמ"

 ךומס"ה אוה ינשה לדומה
 רמוא הזה לדומה ."הקירמא לע
 יכהש המ ,רכמנ יכהש המש
 הפ םג חילצי הקירמאב חילצמ

 הז .ותוא שוכרל יאדכ יכה ןכלו

 םיכמתסמש םישנאהש לדומ

 הלא םה ללכ ךרדב ,וילע
 ..תוינקה ץורעב הברה םיפוצש

 וצוק" אוה ישילשה לדומה
 םדא ןבה ובש לדומ הז ."דוי לש
 ,גלטקמ ,תואלבט השוע ,הוושמ

 ינימ לכ דועו ,למרנמ ,ללקשמ

 םייחבש ,םייתאוושה םיגשומ

 ףוסבו ,םהילע םתעמש אל

 םינופפלמ ןיב האוושה השוע

 אצומו | ...םיליצחלו תוינבגעל

 'צחו לקשב לוז רתוי דחאש

 שפוטמ לדומ הז .ותוא הנוקו

 יכ ,(םיבשחמה םוחתב) ידמל

 השק תצק ,םתנבה חטבש יפכ

 אל םהש םירבד ןיב תוושהל

 לדומ הזש תורמל .רבדה ותוא

 דצה אצמנ הפ ,שפוטמ דואמ

 ונבור ףוסבו ,ןיינעב ןבצעמ יכה

 השק יד יכ ,ץרחא םיכלוה

 סשגוס 200 ןיב האוושה תושעל

 א ךסמ-יסיטרכ לש םינוש

 0 - דחא לכש ,םינוש לוק-יסיטרכ

 .- 2% התא ףוסב ,הנוש היגולונכטב

 .- 3 ותוקזו|\לסז םשב ךסמ סיטרכ

 040 10תו660 םשב ,לוק .סיטרכו

 .(הלאה םידיחפמה תומשה הז המ ..אמא)



 ,יטילופה אוה ןורחאהו 'עיברה לדו

 םישנאה לש לדומה הז ."ץרמ-ס"ש" םג ,

 :המגודל ,םיריכמ םהש םירבד לע ד

 וא ,"הצורמ דואמ אוהו םש הנקש רבח ל

 תונחה לש םילעבה אוה ילש רבחה לש שק

 הזיא םתס וא ,"לוזב בוט והשמ יל רדסי -/

 הממ הצורמ התאו רבעב הב תינקש -

 התאש המ תא םג הלצא הנקית התא זא ,תינקש

 .וישכע ךירצ

 יטנילטגה ליגרתה

 0 ירחא ול הארנ אל ?ונרמגש םתבשח

 ךירצ ,ףוסה דע הזה עטקה תא ןוחבל םיצור םא
 רמוא הזו ,םידדצה לכמ הז לע לכתסהל

 .וכומה לש דצה ,דחא דצ םתחכשש

 דצה לע םג בושחל םיכירצ םתא ,לכה ירחא

 בשחמ תונקל הז םכלש סרטניאהש תורמל .ולש

 לש סרטניאה .לוז רתויש המכב בוט רתויש המכ

 המכ חוורב רוכמל אוה ילמרונ םיבשחמ רכומ לכ

 רכומל בשחמה הלועש המכ) תולעבו רתויש

 םיקלח רמוא הזש ,הנטק רתויש המכ (תונחב

 םע םיקלחה ללכ-ךרדב םהו םילוז רתויש המכ

 .(..םעפ דוע אל) ל"נה תומשה

 שי םעפה לבא ,םילדומ שי םירכומל םג

 דצהמ הבישחה ןוויכ תא םיגציימה ,השולש

 : םהלש

 הזה לדומה ."גתומה לדומ" אוה ןושארה

 ונחנא ילוא ,םירמואש םירכומה לכ תא גציימ
 יפכו ,םיגתומ םירכומ ונחנא לבא םירקי יכה

 םירצומהש םיצור םתאש ימ תא ולאשתו עודיש

 הרבח לש םש ,זשורפ גתומ) .םיבוט יכה ונלש
 ידמל ישפיט עמשנ הזש המכ דע .(תמסרופמ

 ונתי םא יכ ,םיקדוצ ללכ-ךרדב םה לכה ירחא

 תרבח לש 500 813167 סיטרכ ןיב רוחבל םכל
 ,לוק סיטרכ ןיבל 150%-ב תרכומה ,( 6(ןצסט

 הרבח לש ךטו(|טטסהסה ((סחוטשס ארקנש
 ותוא אטבל ידכ ידמ ךבוסמ הלש םשהש

 הלוע לבא ,הדימ התואב בוט אוהש ,תירבעב
 החנהב) םירחוב םתייה המ םתא ודיגת זא ,5%
 (...םהינשל םיאתמש ביצקת םכל בצקוהש

 רבכש יפכ ."םאותה לדומ" אוה ינשה
 ירוקמה גתומה תא םאות אוה ,םדוקמ ונרכזה
 יכ ,ותוא תונקל "יאדכ" ןכלו תוחפ הברה הלועו
 ינא .רתוי ךומנ ריחמב תואצות ןתוא ןתונ אוה
 ו ,שיגדמ

 הזה רבדהש ,בוט 5 0 לוכי

 , " אוה ישילשה

 םיושנא גציימ

 זאו ,הרוגס

 הזה לדומה ."הירטמה לדומ
 הירטמ םע התיבה םיסנכנש
 הזל ובישקת זא !רזומ עמשנ ,הצוחה לפונ לכהו התוא םיחת ותופ םה

 םכל רמואו הירטמה תא חתופ אוה ,בשחמה תא םינוק םתאש ירחא "לוז ריחמב םגו (םאות וא גתומ) הבוט תוכיאב סג ,בשחמ סכל רכומ ינא" רמואש רכומה לע הארמ הז .םימדוקה םילדומה ינש (ןיב יתרמא ,עצמאב יתרמא אל) ןיב אצמנש דצה תא גציימ הזה ל

 םכל עיצמו ןורכז תצק רסחו רטסלבדנואס ןיאש

 תופסות דוע לע "הנטק" ריחמ תפסות קורזל
 לש ירוקמה ריחמל םיעיגמ םתא ףוסבו בשחמל

 לדומה הז .רתוי וליפא םימעפלו ןושארה גתומה

 םירכומה בורש תורמל ,ימומרעה רכומה לש

 תא ץוח יפלכ םיגיצמ ,(תוחפל לארשיב ונלצא)

 .הינשה השיגה

 יטרפה לדומ
 דצ הזיאמו ובשחת השיג וזיא לע הנשמ אל

 דחאל ךייתשת םירקמה תיברמב איה ,הייהת איה

 תוניצרב הבתכה תא וחק זא .ל"נה םילדומה

 והשמ םישוע וא םיביחרמ ,םינוק םתאש ינפלו

 הרטמה תא ונחבתש יאדכ ,בשחמל רושקה

 ומכ ורמגת אל ךכ .שארמ היגטרטסא ורחבתו

 אל .סנלובמאה םע ,הבתכה תליחתב רוחבה

 םירמואש ומכש ,ללגב אלא ,בלה ףקתה ללגב

 וכפשתו 068086 ולבקת טושפ ,בשחמה תפשב

 .הפצרה לע

 ףסכ הברה ול שיש ימ ?הנקסמה המ

 יתרביח ,ייה) קנבה ןובשחב תצק דועו קנראב

 לוכי אוהש בוט יכה בשחמה תא הנקיש (...זורח

 חובנל ליחתמ םהלש קנראהש ,הלא לכל .אוצמל

 די סינכהל םיסנמ םה רשאכ ,םתוא ךושנלו

 אוהש הפיא לפנ םהלש קנבה ןובשחו ,וכותל

 וקדביש יאדכ - יטנלטאה סונייקואה תיתחתב

 איהש תורישה תא ,תרכומה הרבחה תא בוט בוט

 .תנתונ איהש תוירחאה ךרואו גוס תאו תנתונ

 "גתומ" לש הטלחההמ בושח תוחפ אל הז לכ

 .םהיניבש המ לכ וא ,"םאות" וא

 תצק תוכחל
 ורכזת דימת .הנורחאו הנטק תפסות דוע

 ןמזהשכ יכ ,הנוקה דצמ תונורתי קר שי ןמזלש

 וכחת לא קר .הלוע רצומהו דרוי ריחמה רבוע

 ,בשחמ ילב וראשת ףוסב יכ ,ןמז ידמ רתוי

 ..הז לע ובשחתו

 םאות דגנ גתומ
 ,םימאות רתוי דועו םיגתומ הברה םנשי םויה

 לודגה לדבהה .םילדבה לש בר רפסמ םהיניב שיו

 ,םיבשחמב ןיבמש םדא לכ .ריחמה אוה םלוכמ

 ותוכיאב ליבקמ בשחמ אוצמל ןתינש עדוי

 המכוחה .וריחממ שילש ינשבו ירוקמה גתומל

 יפל .ריחמהמ ץוח םירחא םידדצ קודבל איה

 ץוח) םינוירטירקה תיברמב הכרענש האוושהה

 זא ,דמחנ היה אל אוה יכ ,ןבומכ ,ריחמהמ

 .לודגבו חצנמ גתומה ,(ץוחב ותוא ונראשה

 םינש שולשל הנש ןיב םכל ונתי גתומ יבשחמב

 ,םכל ונתי םיליגר םיבשחמבש דועב ,תוירחא
 יבשחמב .הנש דע םישדוח השולש ,עצוממב

 לקלקתי םאו רתוי בידא אוה תורישה גתומ
 אלו ,ותוא ןקתיו ךתיבל דע אובי יאנכטה ,והשמ
 ןושש לש זגפה םשב ,תונח וזיאל ךתוא רורגי

 .דתמרב םזוגה בוחר לש תירוחאה הטמסב

 .םיזגרא

 ילב ,םורע יצח אובל לוכי גתומ בשחמ
 בשחמ אקוודש ןמזב ,תובושחה תופסותה
 אוהשכ רכמהל לוכי ,"אמאו אבא" ילב "םאות"

 .תכלל םיננכתמ םתא םא ,ןכל .בטיה דייוצמ
 ושעתש יאדכ ,םייוסמ גתומל וא תמייוסמ תונחל

 ידואמ בורקמ רקס םוקמה לע

 ,בשחמ תונקל םיטילחמ ןכ רשאכ ,םוכיסל

 בשחמל ביבסמ םירבדה לכ תא םג וקדבת זא

 אב תמאב םא אלא ,בשחמה תא קר אלו ומצע

 ךותב וליק 30 לקושש בשחמ םע עקתהל םכל

 םעפ ,הילע ךרד גנוק-גניק וליאכ תיארנש הטמס

 הרקמב ,הלאה םיעטקב בושח יכה .םיימויב

 תרכומ הניאש הרבחמ הנוק תאז לכב התאש

 תא חק" םשל הנוע הניא איהש קודבת :םיגתומ

 ."חרבו ףסכה

 תא וליעפתו בוט בוט ובשחת :ילש הצלמה

 תא הווש הזש תוארלו 1+1 תושעל ידכ חומה לכ

 .ורובע םימלשמ םתאש המ

 היצרוגיפנוקה
 םכל ץילמנ אל םא ,ונל וחלסת אלש ,ונעדיו

 םיביכרה רוביחל .בשחמל והשלכ בכרה לע

 :תוטושפ םילימב ."היצרוגיפנוק" םיארוק םינושה

 .המודכו םדומ הזיא ,ךסמ הזיא ,דבעמ הזיא

 יפכ .רתויב תינמז איה הצלמההש ,רמול בושח

 םיבשחמה םלועב םייונישה ,הלחתהב יתרמאש

 לכ תוקד שמח דועש ןכתיש ,םיריהמ ךכ-לכ
 .הירוטסיההמ קלח היהת וזה הבתכה

 לוממ דומעבש העדומה עטקל :בל"ומיש
 הב העדומ יהוז .תונקפסב דואמ סחייתהל ץלמומ

 אלש בשחמ םכל רוכמל ידכ םילק םייוניש וכרענ
 !תואיצמב םייק

 .הלעמו 350 תוריהמ 2 םויטנפ :דבעמ

 םא 1% ,םא יביכר םע גדא :םא חול

 | 64 אוס 508 \א[ :ןורכיז

 178 ךמות ,הלעמו הגי'ג 6 :קסיד

 סאו \

 ץלמומ) הלעמו 24 תוריהמ :םירוטילקת ןנוכ

 (פצסכ
 הלעמו טיב 4 :לוק סיטרכ
 יסס4סס 2 3% :יפרג ץיאמ

 ןורכיז הגמ 8 םע /\(נע :ךסמ םאתמ

 150 128 יוצר % :םדומ

 47% ראואט ינימ :זראמ

 5נקתא 6 'ץניא 7 :ךסמ
 תינועבצ ויד תקרזה :תספדמ

 98 תונולח :הלעפה תכרעמ



 ₪4 לטמפ 5-50

 הצו פיה
 ;המגדה תואסריג ,תוירוביצ תונכות ,טנרטניא תושדח :םיקחשמ יאשונב טנרטניא תובותכל רודמה

 ודבלב םכתוירחא לע תשרהמ םיצבקה תדרוה ןמז .םכתא ןיינעמש המ לכו אתיב ינחוב

 אתיב ינחוב

 םישורד םהל םיקחשמ תמישר םכינ

 שולגל ץלמומ .אתיב ינחוב

 תושירדה המ ררבל ,תוזירזב םירתאל

 המשרהה תובורק םיתיעל .םשרהלו

 ללגב ,תחתפנ איה וב םויב תרגסנ

 !שוקיב יפדוע

506% 6 
 שווא .וחו3ָהוסה 3חר65 .סס'חו

 רה ווסהחְץ
 שווא וחוססה .ססחו

 .ןח6
 אואוא .םו000ק!6006 .ססחו

 08 (01 =חוסוז68 2
 ושש .(807651815 .ס0הו

905 00)3/ 500018|5] 

 [8062/8002ק/1651/:8וחַט .הזחוו

 (289/ (סז (ח8 זס
 שאוא .055ץ516חו .ססחו/הסה ₪85ה ח!חו

2 8800806 - 
 \ארוא .[6652806 2.00 חר 008 פורק ו

 687808000ה 2 =0ו(סז
 ךרוע אוצמל ןתינ ינלטקה םיצירעמה רתאב
 קחשמל שדח סיבכר

 ה ס://066 300080768 .ססהו

 6ומ (כז (;סוחומ ה
 תושל  התלעה גאו תילארשיה הרובנחה
 ססובמה ,שדח המחלמ קחשמ הלש םיקחשמה

 .1944 גוו!6 טו ?צסודוהההשצ לע

 שאעצרא 2870ו 00חו

 ב
 ל ל ו ו

 גג וע תו ְ
 !ךסמ תונומת םגו תקייודמ

 61280 א"ת 28110 ד"ת

 עהזה ה וש

 האמכ לש םייטאריפ םיקתעה רכמש ,טנרטניא רתא

 רתאה תוליעפ .רגסנ - םינוש ןשייטסיילפ יקחשמ

 .15א ,הקירמאב הנכותה יחתפמ ןוגרא ידי-לע הפשחנ

 רתאה ילעב דגנ .קרוי"וינב אצמנ רתאה לש זכרמה

 םייתאמכ ופשחנ הנורחאל .תיטפשמ העיבת השגוה

 בשחמ יקחשמב יקוח אל רחסמ להנתה םהב ,םירתא

 .היזיוולט יקחשמבו

 !וישכע ותוא וררחש
 רקאה ידי-לע ץרפנ ו6 50/(%/8ַז6 תרבח לש רתאה

 שקיב אוה וב תושונאל רצק רסמ חלש רקאהה .בהלנ

 ,רקאה אוה קינטימ ןיווק .קינטימ ןיווק תא ררחשל

 תבותכ .אלכב ןיידע בשוטו םינש 4 ינפל ספתנש

 .רצק ןמז ךות הקחמנ רתאב יטיפרגה

₪ 20 7774 
 דרשע;רכ שעירכ

 -ודנטנינל דחוימ םדומ איצוהל תדמוע 1ה16ז/\61 תרבח

 קוושי אוהו ןצ5048!6ז%א ארקי םדומה .ןשייטסיילפלו 4

 .דבלב 14.4 תוריהמב לעפי םדומה .בורקה ויתסב רבכ

 היהי וריחמ .השילג תנכותו תדלקמ םע דחי עיגי אוה

 .ב"הראב רלוד םינומשכ

 [כ6כ6כ זו '7?ק+טנזכ
 לע ,ןבומכ ,ססובמה ,[2000%1 עונלוקה טרס יקיפמ

 םכתעדל ימ ,תעדל םיצור םה .הרזע םישקבמ ,קחשמה

 תא סלגל יואר ןקחש הזיא ,טרסה תא םייבל םיאתמ
 תונויער המכ םג םכל שי הרקמב ילואו ישארה דיקפתה

 םכל שי םא זא .טרסה תלילעב בלשל םיקילדמ

 :אבה רתאל דימ ושלג ,תונויער

 שואא .ססזסחה 6 6 וחוף 500ס .ווחו|

 ;,?זרשעצכ'? ךייזר
 ךייחמה טכפוצרפ לש הנומתה תא בלשל םכתעד המ

 הז תושעל םכילעש המ לכ ![26%00ת( 1 קחשמב
 תא אלמלו קחשמה ינרציל םכלש הקורס הנומת חולשל
 ורפסתש יאדכ ,וכזת םא ,הלרגהב תופתתשהה ספוט
 םכלש הנומתה תא םסרפל םיחיטבמ ונחנא ךכ"לע ונל
 .הז דומעב

 יאשוא וחופזכוהְש 60/0950 003

 ?אוחן]א (:4/06ה תא הנקת םאה
 תא הנוק תייה התא םא ,תעדל הצור שוחט תרבח

 יטאריפ רתא רגסנ
 אצי קחשמה רבעב ?ךלש ןשייטסיילפל ?צוח]3 (23106ת

 םעט שי םא החוטב אל ןיידע הרבחה .טיב-8 ודנטנינל

 ,בשוח התא םא .ןשייטסיילפל תשדוחמ הסרג איצוהל

 בתכמ םהילא חלש ,קחשמה תא הנוק תייהש

 :תבותכה .טנרטניאב

 (₪ סח ו

 ?-ךנרגגד >רזכ
 םשב שדח תשר קחשמ תחתפמ 8:60: תרבח

 הלש רתאב אצמנ קחשמה לש רואת .₪6י6חּגתו

 תשקבמ הרבחה ,קושדב רתאה ותואב .טנרטניאב

 םיפסונ תונויער ולאו קחשמה לע םכתעד המ עומשל

 :םכל שי

 עחאיא .6/005וח10730/6 סו /זפי/6ח8ה!/זפיעקס!! חזהו

 תילאוטריוה ריעה
 םיקהל הלש תוינכותה תא הפשח ₪68%%(ס0ז תרבח

 תנש דע םוקל הרומא ריעה .טנרטניאב תילאוטריו ריע

 סיתורישהמ ונהייש ,םיחרזאו םיבשות ויהי ריעב .0

 ןכדעתהל וישכע רבכ הצורש ימ .םינושה םייתליהקה

 :שולגל ןמזומ ,המודמ תוחרזא לבקל םג ילואו

 יויאוא .חפס6זסה .ססחו

 = ו6%16כ =זר<1
 טנרטניא תרש המצעל םיקהל תננכתמ ₪160% תרבח

 הזכ ינויסינ רתא תלעפתמ רבכ הרבחה .תשר יקחשמל

 .הילגנאב

 וחו8זסו8ץצ יקחשמ רתא
 סקוה !חו6זכ!גע תרבח לש םיקחשמל ימשר אל תרש

 םינטי םיקחשמב ךמות רתאה .טנרטעאב הנורחאל
 ..ותוא וסנ .דחאכ םישדחו

 \וואוא .ןכ\ 3 368 סחר

 יו -ע יציל י"רעידי
 שי סאו ,ןיקלוט עדונה רפוסה לש םיבבוח םתא סא
 ףתתשהל םילוכי סתא ,ולש םירפסב בר יללכ עדי םכל

 תרבח תכרוע ןודיחה תא .טנרטניאב היווירט ןודיחב
 4/046- .קחשמה לש ותאיצי תארקל ,יילפרטניא
 סיסרפ 135 דולרגוי םיכוזה ןיב !האבה הנשב [:גז1ה

 .ןיקלוט לש יטסטנפה ומלועמ

 הגס לש יאפוריאה רתאה
 תארקל ,הליש לאפוריאה רתאה תא שדחמ החתפ הגס
 .רבמטפס שדוחב טסטאקמירדה לש וקווייש

 ואיארא 9048-6006 0
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 (7זגסא 1201 תרבח רשאכ לטוב 60180128 קחשמה

 קחשמה יצבוק לכ תא הריתוה הרבחה .הרגסנ (?סתנ

 תצובק תנגראתמ תעכ .טנרטניא רתא לע ,החתיפ םתוא

 הקיפרגב ,תונכתב ,םיקחשמב םיניבמה ,םישנא

 םתא םא .קחשמה תא ליצהל ידכ ,הקיסומבו

 שולגל םינמזומ םתא ,םורתל המ םכל שיש ,םיבשוח
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 יתיב שומישל םיטנופ
 תדחוימ ,(תויתוא יגוס) םיירבע םיטנופ תנכות האצי שדוחה

 םיטנופ 50 הליכמ הנכותה ."ןאקפ" תרבח לש יתיב שומישל

 .שממ לש הריציל בשחמב הביתכה תא םיכפוהש .םיקילדמ

 הדלקה תנכות לכב ידיימ ןפואב עצבתמ םיטנופה בוליש

 [  הדלקה תבלשמה ,(אמגודל ,\/(00א]כ 97) םילילמת דוביעו

 רוציל םירשפאמ םיטנופה יגוס לש םוצעה רחבמה תירבעב

 תורתוכ ,תועדומ ,הכרב יסיטרכ ,תירבעב םיכמסמ תולקב

 .דועו תוגצמ ,טנרטניאב םירתא תיינב ,רפסה-תיבב תודובעל

 סניא ,הלעפהה תכרעמ םע םיקפוסמה .,םיליגרה סיטנופה

 .תיבב הספדההו בוציעה תולוכי תא לצנל שמתשמל סםירושפאמ

 לכל םירשפאמו ןוימידה תולובג תא םיצרופ ןאקפ" לש םיטנופה

 .תוהובג תולוכי םע בצעמל ךופהל שמתשמ

 ,א/\ ₪ /\ 306 :סונוב תונכות רפסמ ללוכ םיטנופה רוטילקת

 טסקטל םיטקפאל רטליפה תא תוללוכה וי \זאז ווטש ןיאור

 צץ (\ג אזו ר פושוטופ תנכותב

 קיימ רמת תינמואה ידי לע החתופ תידוחייה םיטנופה תנכות

 םדקתמ בוציעב תבשחוממ תונמואב רקיעב תקסועה .רספואל

 םיידמימ תלת תומלוע תריציבו
 .דבלב ידרשמו יתיב שומישל אוה םיטנופל יושירה

 .ח"ש 59 :ןכרצל ריחמה

 םהו פטח'65 6 5
 יתוז .תודובאה תוכלממה יבחרב עסמל ךתוא ריזחמש קחשמה

 תרוסמ תא םייחל תררועמה ,םידיקפת קחשמ לש המיהדמ הקתפרה
 תילאוזיו הניחבמ תבצועמו ,םינוקרדו םיכובמ לש תחלצומה קחשמה
 .המיישנ רצוע ןפואב תיגולונכטו

 תומלש תומוא וב ,םייניבה ימימ תויזטנפ לש םלועל לולצל ךמצעל ןת

 ךיגשיה תא תונחוב תולפא תואובנ ,ךלש תולועפבו תוטלחהב תויולת

 .םשגתהל ףוס ףוס םילוכי הרובג לש תומולחו

 :קחשמה לש םיירקיע םינייפאמ

 .םיקרפ 7 ךרואל תפחוס הקתפרה *

 .םתובכרומו םיפויב םימיהדמ םינבמ תואמב רייסו רוקח *

 .םסק ישחלו הרואת ,גלש ,םשג :ןוגכ ,יתימא ןמז תוביבס לש םילולעפ *

 .טולשל לכות ןהב ,תויומד 5 דע לש הצובק שארב דומע *

 .םינוקרדו םיכובמ לש םייטנתואו םיישונא םיעזג 7 םידמוע ךתושרל *

 וא הצובקמ קלחכ קחש - םיפתתשמ השיש לש תשר קחשמל תורשפא *

 .ךלרוג תובקעב דבל אצ

 ח"ש 229 :ןכרצל ריחמ
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 הסריגה וניה א11605071 ₪א6 אד עס < 58

 12 תללוכ הנכותה .םיסרפה רוטע הדימיטלומה סלטאל ה

 תויביטקארטניא תופמו (!ספדומ סלטאמ 4 יִַפ) תומוקמ

 18-ב הוולמ הפמב רתא לכ .םלועב תויזכרמ םירע 123 לוט תו

 ,ןיסולכוא ,תילכלכ ,תיזיפ ,תינידמ :ןוגכ תופמ לש סינוש

 .טנרטניאב תוירושיק 12,500-ב הנכתה הוולמ ףסונב .דועו םיעקשמ

 10805077 2א64818-ה | ,ליגר סלטאמ לידבהל

 םישנא לש םהייח לע דומלל רשפאמ 081% 68

 יפלאו ואדיו ינוטרס תורשע תועצמאב ,םלועב תונוש תויוברתו

 לדומכ היונב הנכתה .תופמה תא םיוולמה ,םיקתרמ .םירמאמ

 תופצל שמתשמל רשפאמה ,תודדוב תופמ לש ףסואכ אלו יפרגואיג

 לש בוליש והז .ץראה רודכ ינפ לעמ שממ רייסמ אוה וליאכ םלועב

 .תונידמו םימע לש הידפולקיצנא םע סלטא

 רשפאמ א[16:2005077 א04878 0818 8

 350 ,עבצ-ימוליצו תונומת 3,000 תועצמאב קימעמו ףיקמ דומיל

 תוקינעמה תוילאוטריו תוסיטו ,םלועה תקיסוממ םירחבנ םיעטק

 .םלועה לע השדח טבמ תדוקנ שמתשמל

 2  ללוכ 160005077 םא6תדב 0818 אד

 עייסמה ,א 52 א( (003024א1258-ה תא ןכו םירוטילקת

 ףסונב .תיב ירועישו תודובע םע דדומתהל םיטנדוטסו םידימלתל

 .חריה לש תטרופמ הפמ םג הנכתה תללוכ ,ץראה רודכ תופמל

 ימינפ ןורכז ,95 תונולח ,הלעמו 60 םויטנפ :תכרעמה תושירד

 ,חישק ןנוכב םייונפ טייבהגמ 60 ,טיב 16 יפרג סיטרכ ,טייבהגמ 6

 .טפוסורקימ םאות רבכעו הלופכ תוריהמב םירוטילקת ןנוכ
 .ח"ש 269 :ריחמ

 השדחה

 ןוילימ
 טרופמ
 סיגוס

 פוש ודו 0
 ,81א/ 611, יקחשמ תרדסב ישילשה וניה הז קחשמ פאו ד

 שדקוהש רנא'ז רציו בשחמה יקחשמ תודלותב הקיסאלקל ךפהש -- . חוט)
 .היסולכואה יכרוצ לש תיתוהמ הנבהו םירע תיינב יו
 : ו ה

 רומאו תיביטמיטלואה ריעה תא הנוב רשא ריע שאר אוה ןקחשי
 חח יבהל
 ,םיקסע ,םיקורי םיחטש ,ריוא םוהיז ,ךוניח :ןוגכ ,םיטנמלא ל

 ו םהלשמ תומישמ שי םמצל םיבשותל
 | י | ויורשפא
 ,רטוש ,תויונח תשר להנמל ןקחשה תא תוכפוה הלא קחשמ ת ₪

 'וכו רכיא ,ןיינב ןלבק 7 הנב
 | . | ךריע תא הנ.

 - ףוסה דעו הלחתההמ ריעה תורצוויהב טולש - 0 םה םימשה

 הטילש תלוכי ךל שי ,הינבב םייתסמ וניא ךלש חוכה "0 - האלמ

 .ודנרוט תופוס דעו םיסיממ ,םירזודלובל דעו בצי" ינייפאמ
 :קחשמה לש םיירקיע םינייפא

. 
" |. 

, 

 ילב םתוא תומרל וא - תונכש םירע ישאר םע ךיבאשמר יי

 לספ) ךלש ריעל םלועה לכמ םימסרופמ םירתא ל 7

 .(המודכו הזיפ לדגמ ,ןוחצנה 0% - ללש

 .תונוכנה תוטלחהל עיגהל דל ו - לכות

 .ךילע תוביבחה 51א1 (-1ד'צ 2000 ירע תא ךלש 0 - דרוה
 לכ - בצעל לחתהו וז .כזא6 אגא 1011 7 תא

 הואבמ ,רבד
 .לבקתי לכה - ירפכ ב ח"ש 9 :ןכרצל ריחמ ה. וציע דעו סוא

 רשאכ ,םיבשותה ייחבו הלוהינב ברועמ ןקחשה

 \/ס0ז!6 םהש!!85ח 0

 6: ו

 ךהח6
 הז וה
 וטווח 8
5 

| 

 +4 , כ שק 1 6:07 1% ור 2

 . ; " יה פה ₪ 6

 |ן ₪ ; ₪
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 "זחפ עגה 0: דחש \צסחו 05"

 ,הלועפו היגטרטסא קחשמ אוה דצמ ג ₪ 0: דצזת וש 6

 לש םתמחלמ תא ראתמה ,15== וש /\צזא לש רכמה בר לע ססובמה

 .םידאממ םישלופב ץראה רודכ יבשות

 םיטילפ םירזח תצובקשכ ,1898 תנשב תשחרתמ קחשמה תלילע

 תורשפאה תדמוע ןקחשה ינפב .הדימשהל תמייאמו הינטירבב תתחונ

 םילשונאה תוחוכה לע דקפל וא םידאממ םישלופה תצובקב קחשל

 ,קחשל ףידעמ אוה וב דצה תא ןקחשה רחבש רחאל .ורתונש םיטעומה

 .ריוואבו השביב ,םיב םחליהלו טוונל ,רוקחל וילע

 ,הינטירב לש יפרגואיגה חטשה תרגסמב להנתמה ,שדחה קחשמה

 םיטקפאב ןייטצמ אוהו הלועפו היגטרטסא קחשמ לש םיטנמלא בלשמ

 .תישממ תואיצמ לש השוחת םירצויה ,לפרעו םשג ,שא ,ןשע לש םיביהרמ

 .םאתהב הנתשמ הרואתהשכ ,הממיה תועש 24 לכב להנתמ קחשמה

 םירצויה ,םיחתפתמ הלילע יווק םע ,תוישאר תומישמ ללוכ קחשמה
 .ןקחשה תולועפל םאתהב הנתשמה ,השימג הלילע

 16 ימינפ ןורכז ,95 תונולח ,ץרהגמ 133 םויטנפ בשחמ :תכרעמ תושירד

 ןנוכ .חישק ןנוכב םייונפ טייבהגמ 100 ,טיב 15 יפרג סיטרכ ,טייבהגמ

 .טפוסורקימ םאות רבכעו תעבורמ תוריהמב םירוטילקת

 .ח"ש 199 :ריחמה



 והשמ) תמטמוטמ הלילע

 אלש הרוצב יפיכ .ידגאה סירטט זאמ יתיאר

 \[גַשו6 6 א1[גַצ 6 :קחשמה

 יקנלמ רימא :קחיש

 90% - הקיפרג
 .תניוצמ לבא הלפא תצק
 אל םג לבא םיציאמב ךמות אל

 ל

 100% - לילצ
 אל ןפואב המיאתמו הבוט הקיזומ
 .ליגר
 ב יו וע ו יי
 .םיבינגמ

 95% - קחשמ תמר
 ,דומלל לק ארונש הלק הטילש
 ו הגל ממ =
 .םיליגרה 1 אה

 ו
 תא םימייסמש ירחאש רעשמ ינא
 רי ב ודנה ג
 .הז תא הווש לבא .והזו םימעפ

 97% - ללוכ ןויצ
 אלש קר לבח ,יפיכו בוט קחשמ
 ו וב

 :טנוטניאב
 \ש צצו .ור עוש-וו הע וש שטה

 אל ,("בלה" ןונגסב

 תרזעב השענש ,החיתפ טרסב חתפנ קחשמה

 .הלילעה ללוגמו ("אבה רודה - יבראב") תובוב

 אצי התע הזש ףשכמ ,סוילינרוק התא

 ןימזמש ,ךדוד ,ןקולמ בתכמ לבקמו הימדקאהמ

 ולש הזוחאל עיגמ התא .ולש הילושה תויהל ךתוא

 טילחה ונלש ןקול ,םיילענ םושו דוד םוש לבא

 ,םסק יצפח וירוחאמ ריאשהלו תוירותסמב םלעהל

 םע דחי ,תאצל טילחמ התא .הפמו הפועת תנוכמ

 ,תילגנא רבדמ והשכיאו ךילא ףרטצמש ברוע

 תא אוצמלו שפחל הרטמב הפמב ןמוסמש םוקמל

 (אל ךיא) התא .(יבלה תא יתרכזה רבכ) ןקול

 םינוש םירוציב םחליהל ליחתמו רעיב קסרתמ

 שמתשמ התא אבצ םיקהל ידכ .םינושמ (דואמ)ו

 ומחליש תוצלפמ םירצויש םידחוימ םימסקב

 תודחוימה תונוכתה תא שי רוצי לכל ,ךנעמל

 (ןדחפ יד לבא קזח דואמ ,לשמל ןרק-דחה) ולש

 הנמה תומכ תא ,ןבומכו

 שדחל ידכ .שרוד אוהש

 דומעל ךירצ הנמה תא

 קז ,א(ל= 0 לע

 חוכ םוקמ ,ץסשתא

 תוכחלו ישפוח םוגרתב

 רוציל םג רשפא) תצק

 הזכש חוכ םוקמ לע רוצי

 ךיתועסמ תא ךישמהלו

 ךלש הנמה דוע לכ
 םימסקמ ץוח .(תאלמתמ

 םג שי םירוצי םירצויש

 ,הנגה ימסק ,יופיר ימסק

 ימסק ,הפקתה ימסק

 .דועו םיתמ תאייחה

 רתויב ץלמומ קחשמ
 יקחשמ בהואש ימל
 .יתימא ןמזב היגטרטסא

 ?המ לבא ,והשמ ירוקמ



 :עובשהו
 ףקומ) ךנואמב ולבקתו תורדגהה תא ורתיפ
 ורתויב םיעטה ףיטחה לש ומש תא (םודאב

 .הנישה ינפל ותוא םיארוק 1
 .ןחלושה תא התיא םיסכמ .2
 .לודג טייש ילכ 3
 .(םילימ יתש) ילגומ לש טרסה סש 4
 .סינט ותיא םיקחשמ 5
 .לודג םימ רוקמ .6
 .וב םילשבמ 7

 העתפה ...אבה עובשבו
 0 השדח

>> 



 -₪זטו6 >ס0: | בקש
 קחשמה אל והז .םיבנגו םירטושב קחשל סטרא קינורטקלא לש רותה עיגהש הארנכ

 ו

| 

 םיעשופב םחלהל תאצלו םידמ שובלל הצורש ימ זא .ןורחאה אלש חטבלו ןונגסב ןושארה
0 

 ."תיתרטשמ המישמ" לש ןונגסב קחשמ אל והזש ,רמאנ וישכע רבכ .ןמזומ - |

 - \ ,ן ו
 של) קו

 . . "ו יע * |31
 "ו - -

 ,הרייס לש "תיתרטשמ המישמ" תרדס

 רורטב המחולהו הרטשמה יקחשמ תא האיבה

 בטימ .המודמ תואיצמ לש השדח המרל

 קחשמה תא ןנכתל ורזע םלועב םירטושה

 הנוש תטוטפס 605: 1/4: .ולש תומישמהו

 תויריה ןונגסל ךייש הזה קחשמה .יפואב ירמגל

 ,לכה ץצופלו תוריל רשפא ןאכ .הלועפהו

 סורב בוטה רטושה ומכ ,ןובשח ילב טעמכ

 ולבלבת לא קר) ."תויחל תמ" ןמזה לכש ,סיליו

 עונלוקה יטרס ןיבל ,הזה קחשמה ןיב

 .(ויתובקיעב ואציש םיקחשמה תשולשלו

 קחשמה רופיס ,םיבר םיקחשמב ומכ

 ריעה .ימוטא ןגלב לעו ןואכיד לע ססובמ

 המדא-תדיער ירחא ,21-ה האמה ,סל'גנא-סול

 תטלשנ ריעה .תויניצר תופורטסטק המכ דועו

 תא וקליח תוירזכא םיעשופ תורובח ידי-לע

 השקתמ ריעה תרטשמ .םירוזא הנומשל ריעה

 2 ו שש שש ֶּ - לומו המוצעה םיעשופה תומכ לומ דדומתהל
 א... 0 יו זץ 7 יי" | -ה הקדב .םתושרל תדמועה קשנה"ילכ תומכ
 +29.750 "4 שש" 0 4% | ,ימלועה עשפה תריבל תכפוה ריעהש ינפל 0

₪ 

 רר6042
 = תפ צלה

 מ

 שדח ןיירושמ בכר-ילכ חתפמ והשימ

 דעוימה ,דחוימ בכר ילכ 16  ,םכחותמו

 לש גהנה התאש ,ןבומכ .תיגטרטסא הפקתהל

 שי בכרה-ילכל .הזה יתוכיאהו רקיה עוצעצה

 בוליש והז השעמל .ףוחירו הכילה :םיבצמ ינש

 ןונגסב םיקחשממ םירכומה קנעה יטובור ןיב

 יתפועת בכר ילכ ןיבל א66תו/גזהסז לש

 ,חטשב עונל רשפאמ הכילהה בצמ .ריהמ
 הפועתה בצמ .םיחטשמ לעמ ץופקלו ספטל

 לעמ ,םישקומ תודש לעמ ףחרל רשפאמ

 דומעל רשפאמ םג הז בצמ .המודכו ,תוכירב

 ,רבע לכל תורילו םוקמב בבותסהל ,ריוואב

 .םיעשופה תפקתמ לע רובגל ידכ
 ףיסוהל שי ,םידחוימה העונתה ירושיכל

 םהב ,םיינדיתעו םינוש קשנ-ילכ 15 לש רחבמ
 ,םיליט ירגשמ ומכ ,םיליגר תיחשמ-ילכ םג
 .המודכו רזייל יבור

 אוה ןושארה .םיבצמ ינש שי קחשמל
 תא לסחל ךילע הז בצמב ."עשפב המחלמה"
 הטילש גישהלו ,(םיסוב) עשפה ישאר תנומש
 רתי שמתשהל ךילע ,ינשה בצמב .ריעב



 ו
 שי

 ן0 1 2

 -שאר) ישונא בירי סיבהלו המכח היגטרטסאב

 .לצופמ ךסמ לע בשחוממ בירי וא (שארב

 יאדו הז .םד תוניצס הברה ללוכ קחשמה

 תא םג ךא ,םידפרעה לש םנובאת תא ררועי

 קחשמה ל"וחב .םירחא םיבר לש םתלחלח

 קחשמב רבודמ אל ,ןיידע .הלעמו 13 ינבל גווס

 תומכ ןאכ שי ,ימעטל .אציש עזעזמ יכה

 .םימודא םיטקפא לש הריבס

 תמינ וב בלשל וחרט קחשמה יננכתמ

 | יבש
 ו

 יז[

+0 
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 לבא קיחצהל רומא אל קחשמה .תישיא רומוה

 חתמה יקחשמ לכב ומכ ,עשעשל טלחהב

 .("ינלטק קשנ"-ו "תויחל תמ" לייטס) םיבוטה

 ירודישל בישקהל ץלמומ תילגנאה יניבמל

 לסלסמה טובורהמ תונהיל ולכו* םירחא .וידרה

 דוקיר וא תחלצומ הפילש רחאל וחדקא תא

 .קחשמהמ םיאצוי רשאכ ,םויסה

 ו 4

> 

 יו ידו יב

 כ ירו יי ו וב

 ינוי :קחיש

7 
 קשנ-ילכ לכל .הבוטו היקנ הקיפרגה
 ב יי 4 יג

 ו יב
 וי לת ירי יי יל שת:>

 .תידמימ-תלתה הקיפרגה

 ו
 םיאתמ קחשמה לש לוקה ספ
 יי ון יונ ב יג ]גם ב גול
 גל גב בכ יה ה ב יל

 לילצב ךמות אל קחשמהש ,לבח
 םרות היה הז .ידמימד-תלת יתביבס

 ב" גב ומ

 ב
 ,ובכעב קחשל ןתינ קחשמה תא

 1-7 וי -
 10 תידי לע ץילממ ינא .קחשמ
 ויגו יב יריב יב
 ג נג ים ור -גגהב

 הריהמ ,הלק הטילש תרשפאמ

 .דואמ תקייודמו

 84% - קחשמ תמר
 ינשו ישוק תומר שולש שי קחשמל

 בצמ תא יתפדעה ,תישיא .םיבצמ

 זא .היגטרטסאה בצממ רתוי הלועפה

 ו

 הויבס ישוק תמרב לעופ בשחוממה

 םכל ויהי אלש ,רבד לש ושורפ .דואמ

 ג יב ה

 גומי גנב

 יו
 תועש רפסמ קפסיש ,ויבס קחשמ
 םישגפנ רשאכ דחוימב ,תובוט קחשמ

 טנרטניאה ךרד םינפ לומ םינפ ברקל

 םע בשחמ ותוא לע םתס וליפא וא

 .לצופמ ךסמ

 83% - ללוכ ןויצ
 = ו יכ] כ ינו ב

 ב-7

 הווחס קפסמה ,הנהמ קחשמ וב שי

 ו -

 .ותוא



 ונל איבמ ,םלועב םיבושחה םיקחשמה ירצוימ דחא ,רייאמ בוש הכמ ךילאמ
 | .בוש הכמ ךי*אמ דיס

 .תטלחומ תורכמתהל םימרוגש ,םיטנמלא רופסניא שדחמ רידגמש .ףסונ
 4 חטנעו

/ - 

 קחשמ |,השעמל ,אוה \!כהה (חפוטה

 ופתושו ןהייאמ דיס .(1124110/!2מ 11-ל ךשמהה

 עסמב טכתא םיחקול ,סדלונייר ןייארב ,הדובעל

 השקה ךבשמה ירחא לש עגרה לא ,ןמזב רצרצק

 תויהל ךפה ץראה-רודכ ,השעמל .ץראה-רודכ לעש

 רחאמ .תומדא-ילע  שונהגה זכרמ .שא לש רודכ

 תחלשמ חלוש ם"ואה ,וילע תויחל רשפא-יא רבכו

 " .רששא" ד םתא .וב בשייתהל שדח םוקמ אוצמל ידכ ,תדחוימ
 תיראלוס תכרעמ ,31קת8 (66ח18ט לא םיעיגמ

 תריווא תא וב שי ,תישאר .תופסותו םייוניש הברה

 םירשפאמ םוקיה לש םיחותפה םיבחרמה .ללחה

 .ול המיאתמה הנטקה הניפה תא אוצמל דחא לכל
 == רשעו- םכחותמ רתוי הברה -.קחשמ .והז- ,ינש רבד
 | .םיטנמלאב

 --+ואמ בכרומ קחשמ אגה../41קּה ("6ח!הטזו
 אל םיקוח םנשי וב שדח םוקיל םכתא חקול אווה
 = םע םינשי םיקוחב רבודמ םירקמהמ קלחב .םירכומ
 בייחמ ישדח םלועל רבעמה סלוא .םישדח תומש
 ךירדמ" םע חתפנ קחשמה כל .תולגתסה

 וב

 םדאה-ינב ,העיגמ תיללחהש ינפל דוע .השדח
 בטימב גוהנכ .לצפתהלו גלפתהל םיחרוט הילעש
 תוגלפתהה-,השעמל .לארשיב תיטילופה תרוסמה
 הצובק לכ ...תיללחב רואטמ תעיגפ ללגב םג תרצונ
 םישגהלו תונבל הרטמב ,רחא בכוכ לע תתחונ
 ללחה ,השדחה הביבסה .והשלכ ינחור לאידיא
 תיינב !קחשמה יקוחב רבד הנשמ הניא ,קוחרה
 ולאל םיהז ,הקיטילופו המחלמ ,רחסמ ; ,תובשומ
 .בוטהו ןשיה ץראה .רודכמ-םירכומה

 | לש םלש עטק רמולכ - "היסקלגל טסיפמךטה | .תיבב דימ: ושיגרי (וט11ו2?ב4ַווסת 1[ ירגוב - 7-5 יי
 םיאנוש םילארשי) הירוטסיה ידומע םייתאממ רתו | שי ,ברה ןוימָדה תורמלו .םינטק םיִבָיְפר ןומהב ללוב הכרדהה רפסש ,רומזל בושח .קחשמה יביכרמ | האלמ תויכשְמה שי ,(יתעדל תוחפל), ץיטולחל וא הפ-לעב ןנשל םכל רשפאמה ,ןומיאו הככדה | ההז קשממה לבב. -תומוד - גנצאהנ תופמה

= 



 הארנכ רייאמ דכ

 ה-נ ₪ :ּהַבְִּה

 ,ףסונב א ינ ךסח אלו ה \ורקְל

 ,123181וה% .דחוימ - 7? עמט א

 י עמ לב/ תא לבש תכרעמ ' 7 לח

 | ?ל  תויגולונכטה לב % עמ
 ּה או הטילוט

| . 
 ,.-.ינחורה ויבאל המור קחשמה ו

 | קחשמה .( 111281100 5 ל

 לש םיליגרה םיטנמלאהמ ממ

 .האלה ןכו הָיִנב ל
 ,שובוכ יולי שופיח

 תלילס ידי-לע םכלש תושיה תא ססבל | סב ו תובשומ םילכ

 .דועו תויאלקח תו

 לע .קחשמהמ דחא קלח קר איה היינבה

 םמיע ,םירזייחה :,םידילי :םיבשות בכוכה
 יסחי וא הווחאו םולש יסחו םיילל  ולכות

 רוזעל .לוכי םירזייחה םע רשקה .םישק המחלמ

 םדאה ינב דגנ םכלש תומחלמב אקווד םכל

 !קחשמב .םירחאה
 וא םליגב םירלעצה דחוימב ,םיקירפ הנה

 תומכ םע דדומתהל םישקתמ | .סנויסינב

 םיקחשמב תושעל ךירצש םירבדהו -םירגתאה

 הנב אוה ןכלו היעבל עדומ רייאמ דיס .הז גוסמ

 לע בשחוממ ןפואב טולשל סכל רשפאמה ,עונמ

 םילוכי םתא ,לשמל .קחשמב םירבד דואמ הברה

 ןפואב- הב - ולפטיש | ,לעְל... םילשומ תממל

 רשאכ םג .ברקל םיאצוי םתאש ןמזב יטמוטוא

 תושעלו רוזחל םילוכי םתא רוערשאר שי ריעל
 .םייוניש

 לש בושח ביכרמ.אוה אבצהו קשנה חותיפ
 לש דואמ :לודג רפסמ שי ןאכ .קחשמה
 דיוצמה ,לוז תיסחי אבצמ לחה ,תויורטפא
 תשומחתב דיוצמה ,קזח אבצל דעו ,לק קש
 אבצ שי ,דואמ יביטמ ךא ,יטיא אבצ ש =
 .םכלש הריחבלו הטילשל ןותנ 4 -
 תוביסה תחא רז .םכמ דחא לכ לש ייל 5
 . ְ' כש ,יתדמאש

 -= מל "לכוי דחא ל
 הניפה תא וב אוצ לש המימחהו הנטקת

 לע ססובמ קחשמה
/' 

 סופת שי המ דחא לללל

 ,םכלש בכוכה לע

 ןתינ נט

 וח תמקה ,םישיבב

 ,םינוש םיבכוכ העבש
 תירבעב .הנוש םלוע ת

 אב הז ..תרחא היגולואיד!א

 ירחוש :הצובקה לש הרדגהב לכ פדוקץוטיב ידיל
 ישנא ,תדה ישנא ,הביבסה תוכיא ירחוש ,םולשה
 הרדגהל רבעמ .םידרושהו חוכה ישנא ,עדיה
 הניבב יוטיב ידיל אב הז ,תיחטשהו תיסיסבה
 תוטלחהה תא הוולמה ,קחשמה לש תיתוכאלמה
 7 לש עוציב לכלו הטלחה לכל .הצובק לכ לש
 םאתהב ,הנוש תרשרש תבוגת שי הלועפ
 רבדה והז ,ימעטל .הצובקה לש םלועה תסיפתל
 .רתויב םישרמה םגו קחשמה לש רתויב ידוחייה
 ,םיחחא םיקחשמ הברהב וניאר םימוד תונויער
 עוציבה .ול םימודה תונונגסב וא הזה ןונגסב
 תא קחשמל ןתונש אוה ,קירבמהו שטולמה
 , .דחוימ דואמ ,דואמה ןויבצה

 .םיפתתשמ-בר לש תורשפאב ךמות קחשמה
 .םילעופ םירחאהש ןמזב עונל םכל רשפאמ אוה
 שי קחשמל--ןוממיש-לש תוכורא .תוקד ענומ הז

 ,םהל גועלל םגו םיביריה םע חחושל תורשפא םג
 ,הדימה התואבש ,רוכזל ךירצ .וסבוה םהש רחאל

 שי קחשמל ...םכילע קוחצל םילוכי םה ,קוידב

 ,תיזכרמה הדקפמה ,דחוימ טנרטניא רתא
 :יקחשמל םירבחו םיבירי אוצמל םכל רשפאמה

 .םולשת אלל תשר

 .קחשמה תא חצנל םיכרד רפסמ שי :םויסל

 תונמתהל ןתינ ,הקיטילופו םולש יכרדב ,תישאר

 איִה ,הינשה ךרדה .היסקלגה לש ןוילעה טילשל

 ךרדה. .ימלועה היגרנאה קוש .לע תוטלתשהב

 .שוביכה -חוכב איה ,תישילשה
 רתו* הברה קחשמ והז ,הנותחתה הרושב

 ,תויורשפא-רתוי וב שי ..("וצג\עגווסה 11-מ בוט

 בוט חטב הז .הקיטילופ רתוי הברהו רגתא רתוי

 .םכיניבש םינפסלפה לכל

0]- - 

 י

 קה ( סח( :קחשמה
 תימע :קחיש +133 םויטנפ ;רישכמה

 .היסקלגה ימש תחת שדח ןיא ,ןאכ .דחוימב תירוקמו הקזח הקיפרגב ונ 7 אל םלועמ ןונגסב היגטרטסאה 0 - .דואמ | םירורבו םיידמימ"תלת 4 2 ינפ .תוניינעמו תופי םיבכוכה לש 0

 .ןונגסל םיינייפואהו םייטרדנטסה םיילוקה םיטקפאה םע הריבס הקיסומ

 הריהמ השיג רשפאמ קחשמה לש קשממה
 .דחאכ ,הפמב םוקמ לכלו ץוחנ עדימ לכל
 םוקממ תודיחיה תא דיינל דואמ לק ,ףסונב
 בצמ לע ינויח עדיימ קפסמ ךסמה .םוקמל
 םגו תוליעי ,היישעת ,הרטשמ ,הלכלכה
 .ימואלה חורה"בצמ

 תא רידגהל ידכ המיאתמ אל "השק" הלימה
 לכה לבא ,השק אל רבד םוש .קחשמה תמר
 שי ,תושעל םירבד ןומה שי .םירגתא אלמ

 שי קחשמל .םהל גואדל ךירצש םירבד ןומה

 דירוהל לגוסמה ,"יטמוטוא סייט" ןיעמ
 תבשל םכל רשפאמ אל ןיידע לבא ,ץחלהמ
 ןוחצינל תוכחלו ךסמה לומ םיאופק
 והז .סוכב סמנ קרמ אל הז ."טנטסניא"

 .ץמאמ הברה שרודה ,היגטרטסא קחשמ

 לש הובגה םייחה ךרואל םימרוג הברה שי

 ךיישה בוט קחשמ לכ ,תישאר .קחשמה

 לש תובו תועש לע ססובמ הזה ןונגסל

 םיבכוכ העבש ןאכ שי  ,תינש .קחשמ

 ליפכמה ,הנוש תמאב יפוא ילעב ,םינוש

 תורשפא שי ,תישילש .עבש יפ קחשמה תא

 .תשר יקחשמל

 'נא .קחשמה תא דואמ דואמ יתבהא

 0% יתלוכי .קנע קחשמ אהש ,בשוח

 אלממ ויהש ,םירואיתו םירופיס וילע

 הסכמ יתייה אל ןיידעו םיבוט םידומע המכ

 קחשמ ילוא והז .וב שיש המ לכ תא

 !הנשה לש היגטרטסאה

 א כ
 :יללכ עדימו המ

1% 

 תרש :הדקפמה

 /-/ גדהה תסרגל קחשמה ותא

.סואס טסה /1806א 21
 כ: וקח 

 8 2 :קחשמה תינרצו 0
 וא א .113א18 60 ש רתאה

| 



, 

 תקחישש הנושארה םעפב

 הסינכ ןיא
 ךז65035%6ז :קחשמה

 יתיר יב

 יקנלמ רימא :קחיש

 70% :הקיפרג
 אל קחשמה ,עדוי אל - ץיאמ סע
 .ילש \000002"ב ךמות

 ב

 60% - לילצ
 .םידמחנ םישערו םיימתס םירוביד
 םא הבוט רתוי הברה התייה הקיסומה
 .תמייק התייה איה

 65% - קחשמ תמר
 | | -  גב ןוילימ
 .םולכ הווש אל אוה יכ ותוא קורזל ,ץפח סופתל ,די'ת זיזהל
 .הלאמ דחא לכל רותפכ שי

 יו
 .םסופתת הבתכהש ירחא או )וב תיבב ילש םייח ךוואה ומכ ךרעב

 ו
 יהל לוכי היה
 ,ירמגל ותוא םינשמ ויה

 םא ,הלועמ קחשמ 4

 63586 ב

 ד 5
 המל :תחא הבשחמ ישארב התלע 1
] 

 ?זרי ל 8

 :םיקופדה םיקחשמה לכ תא יל םינתונ

 הכישממ םיישפיטה תויריה יקחשמ תיישעת
 תא איצוהלו םייניעב םישנא לע דובעלו חילצהל
 םייונישה םע המכ-עדוי-ימה םעפב קחשמה ותוא
 .םיביוא ,םיקשנ ,הקיפרג :םיליגרה

 לע תולעתהל חילצה הזה קחשמה ,תאז תמועל
 ידחוימב יליבד תויהלו וימדוק

 .םעט ירסח תולקמ המכ םג םנשי ןכו ,םיקרוז ראשה תא .םעפ לכב ,(םיחדקאו םיבור םבור) קשנ ילכ ינש קר בוחסל רשפא .הלאה םירוציב ללעתהל ידכ קשנ-ילכ 15 ךרעבו (ךינפ לע הסח ףידעמ יעיבשה) ךתוא ףוקתל תמאב םילוכיש םירואזוניד יגוס 6 קר םנשיש הדבועהמ ליחתנ
 אבה ביואל דע הת תקספה דועו דחא קר שי זא םגו ,ביוא םיאצומש דע ןמז ןומה חקול ,דאמ לכסתמו יטיא קחשמה
 רקל ברק ןיב היישע .תיטמוטוא אלמתמ חוכה
 ה :קחשמה תרוביג ,ןא לש דוגל (ער יד) ץורית ואצמ םיתנכתמה

 (תווממ הליבסל תודשח ךועמו חוכ יצח - אלמ ,אלמ חוכ - קיר) ובש יולימה תומכ ידי לל יתואירבה ךבצמ תא הארמ ,הזחה
 ךמות קחשמה

 תצקה תא םגש הככ
 ונל וכסח ,ב

 הזחה ל
 לעש בל תרוצב עוקעק

 תלת םיציאמ לש ןטק רפסמב

 המכ סוחדל הסנמו (םירכומה רקיעב) םיידמימ
 שאר באכל םרוגש רבד ,םיירפ לכל םיטרפ רתויש
 .יארונ

 ללוכ" בותכ היה הבש ,קחשמל תמוסרפ יתיאר
 תא ללוכ ינשה קסידהש הארנכ "םיקסיד ינש
 .יתלביק אל ותוא יכ ,קחשמה לש םיבוטה םיקלחה

 11 41: ומכ םירחא םיקחשמב ומכ ,קחשמה
 םיאתה תא תוצמאמש "תודיח ללוכ ,ןז=
 ץופקל ידכ ,הספוק ליפהל לש המר דע םירופאה
 ללכב ךירצ אל םג ,ןבומכ וילאש) םיל עיגהלו הילע
 .(עיגהל

 ידכ .(הנורחאה תירקתה ירחא ותוא וציצפה אל המל רורב אלש) .יאל ץוחמ היהי אל הזש ימל רשקתהלו (ירלולס ןיא ונלש ןאל ןכ ןכ) ןופלט אתל עיגהל איה קחשמב "הנוילעה הרטמ"ה
 :.הרהזא םיליבד תוירי יקחשמ (בהוא אל וא) בהואש ימ לכל .הלש תינורטקלאה הריכזמב תבככמש הרבחה סל ןופלטב רבדלו רוזחל לכות ונלש ןאו קוסמ ואיביש

 ..תשדוחמ היחתל הכז ."הסינכ ןיא" .הרויה תפוקתמ ,קירפ לש 'סאלקח רודמה ,ותוכזב יהזה קחשמל וברקתת לא ,רזוח ינאו ,לא



 נפ
 לב
 ,שדח והשמ םעפ לכ .ההוב,

| 1 | 
1 . 5 

 קפחזוטהו |
 , 66 58 85 0 ששש

 בוט לזמ
 (תיסחי עיתפמ יד רבד) רצק יד ןמז ירחא

 6ח0נטתוהה דבעמ תא םילבקמ ונא ,הייפיצ לש
 ,ונינעתה תמאבש הלא לכל רתוי עודיה 1
 ןנכותמש שדחה דבעמה .אגוגו םשה תחת
 ,6מ(וטמה [[-ה לש זראמל המוד יד זראמב
 םא תוחול וא הבחרה יצירח ךרטצי אלש הארנכ
 .ק2-ה לש ץירחל קוידב םיאתהל לכויו םידחוימ

 הירורעשה
 הז םא .הירורעשב התוול דבעמה לש ותאיצי

 לש שארב גאב והז זא ,דבעמב שפוטמ גאב אל
 עיבטהל וטילחה םה .לטניא לש ו
 תויהל ךופהי הז רפסמ .דבעמ לכב ירודיס יי
 םכלש בשחמה לש תישיא 0

 .דועו םכלש בשחמב שי המ תעדל ,םכירחא בוקעל לטניאל רשפ
 ,ונלש םיבשחמל הרדח טפוסורקימ רשאכ

 שערנ םלועה
 ,וישכע ?לזאזע עוגר רתוי תצק טלועה ילזאזעל ,תויטרפה הפיא -

 עמשנ דבעמ לכ ןמסל ןויערהש ,קפס ןיא

 הככש ,הדבועה םכתא עיגרת ילוא .הנושמ

 !ףיוזמ דבעמ םכידיב ןיאש ,תעדל ולכות תוחפל

 ליגרכ םיקסע
 דבעמ לש בוליש םצעב אוה ומצע דבעמה

 ארקנה ,שדח דבעמ םע ,רפושמ 2  םויטנפ

 דבעמ ךותב ,הזה ינלטקה בולישה םע .א[א/[א2

 -ל דע העיגמש המוצע תוריהמל םיעיגמ םה 3

 תוריהמב ,ע2 דבעמ לש תוריהמהמ רתוי %

 650 לע םירבדמ רבכ םויהל ןוכנ .הליבקמ

 לש המישרמ הגוצת הכרע וליפא לטניא !ץרהגמ

 איה וז הסרגב .דבעמה לש תדחוימ הסרג

 1000 לש תוריהמל דע ותוא ץירהל החילצה

 !ץרהגי'ג דחא :רתו* תוצצופמ םילימבו ,ץרהגמ

 תונשב קר ןימז היהי הז דבעמ ,לטניא תנעטל

 !םייפלאה

 טנרטניא ירתא ידי-לע וכרענש תואוושה יפל

 ומצע תא אצממ דבעמה ,הרמוחב םיחמתמה

 םימייקה םיקחשמה לכ סע רתויב יקלח ןפואב

 תוהל ןנכות םצעבש ,ומצע דבעמה .קושב עגרכ

 היגולונכט וכותב ללוכ ,יתיב בשחמל דבעמ

 הקיפרג לש םיבושיחה תא הציאמה ,תדחוימ

 בשחמה יקחשמל םירשקנה םימושיי דועו רקיעב

 לארשיב תויונחל עיגהל רומא שדחה דבעמה

 450 לש תויוריהמב עוני אוהו ,ראורבפ תליחתב

 עודי אל ןיידע ולש םיריחמה חווט .ץרהגמ 500-ו

 רלוד 1200-ל 900 ןיב והשפיא עוני הארנכ לבא

 תוירחסמ תויומכב רלוד 800 דעו דדוב דבעמל

 (...םידבעמ יפלא המכ תונקל םכל קשחתמ םא)

 םיקחשמה ןחבמ
 לע ועידוה רבכ תובר םיקחשמ תוינרצי

 ךרוצל ותוא ושרדיו דבעמב וכמתיש םיקחשמ

 :םימישרמ םיעוציב תלבק

 פותופ(ג: לע | הזיכה 1110  תרבח

 קחשמ לע םג הזירכה וז הרבח זחא

 זותפוטוסא 18[ :דבעמב ךומתיש | ,גנילואב

 .פווהאט 30וע]והש

 םיקחשמ המכ לע הזירכה !מ1טזכ1גע תרבח

 ,(כט8טסמ4 3 םיטלובה םיקחשמה ןיב .וב וכמתיש

 ,פ(גז 7ז6א: א|ומקסמ /\0ג6תצ

 סואטזססה( 2 ,348%608][] 0 ,פוסמ6אטסק ]|]

 ./16%81ג] ו

 רתוי תורידתב וליפא הרוק הז םיבשחמב .םייחב םישדח םירבד םיאור ונחנא םו
 הז םויה .תויונחל עיגמ םכחותמ רתוי ,רהמ רתוי ,בוט רתיי

 ןמדלפ ביני :תאמ .קטמוגטתו 111-ה לש םויה הז םויה .לטניא לש שדחה דבעמה לש ו

 31162086 2 לע הזירכה /\6ווטופוסמ תרבח

 קחשמב .שדחה דבעמל הלש ןושארה קחשמכ

 .םישדח קשנ ילכ 257ו תודיחי 30 ויהי

 גטץ]סמ 5 50806 תא תננכתמ הרייס תרבח

 .שדחה דבעמל 601081 5ותווטסז

 קחשמ לע | הזירכה | /\חפס* 868

 קחשמה .58צ886 ()06%% - \שדח  םירואזוניד

 .הנשה ףוס תארקל אציי

 יפקיה דויצ
 ןהלש דויצהש ,ועידוה רבכ תורבח רפסמ

 םיציאמב רקיעב רבודמ .שדחה דבעמב ךומתי

 סיטרכהש ,העידוה 11 תרבח .םינוש םייפרג

 תופצל רשפאיו דבעמב ךומתי ,8386 128 ,הלש

 ,העידוה 3כ|גס% תרבח .א[ק560-2 יטרסב
 דועב אצייש ,76786618 3 הלש דבעמהש

 .3 םויטנפב ךומתי ,םישדוח רפסמ

 םידרוי קר םיריחמהו
 ,שדחה דבעמל רשק ילב םג ילואו רשק םע

 ידבעמב תפסונ הלזוה לע העידוה לטניא

 תרומת רכמיי ץרהגמ 400 דבעמ .2 םויטנפה

 93-ל ולזוה ץרהגמ 366 ידבעמ .דבל רלוד 3

 םירומא דוע ולא םידבעמ ,ונתעידי בטימל !רלוד

 .םריחמב תדרל

 המחלמה תזרכה
 אל אציש ,הלש שדחה %60מ-ה דבעמ םע

 ,"קסעה קושה תא רקיעב שמשמו) קושל ןמזמ

 םיזוחאה לכ תא רזחשלו תופחל לטניא הווקמ

 ומכ תוינרצי םע קושה לע ברקב הל ודבאש

 יד דומעל וחילצה וישכע דעש ,סקרייסו ג\אזשכ

 .תורחתב הפי
 םהלש הבושתה היהת המ דואמ ןיינעמ

 7ו 768 ומכ תואצמה דוע הארנכ .שדחה םויטנפל

 ,ךרדב דוע ,(זהמ ,הברה םכל רמוא אל) .3

 ... הארנו הכחנ









 קוידב ועדי םלונ

פא .םיקד םש ילדבה םע
 זא ,תולקב לבלבתהל רש

 א ה ונרמא רשאכ ,םע = | |

 .בותכה תא בטיה וארקת ,תונתה לש ףדמה
תמה ,םיקחשמ המכ

 ,גתומ ותואב םירדה

 מ הספוקה תא םיפלוש םתאש נפל

 תשווד לע ץוחלל ,הגהב קיזחהל ול בושחש | 4568 קחשמה .הרייסו

 םיימעפ בושחל ילב ,ףוסה דע זג תתלו קלדה | .סטרא קינורטקלא תיבמ עמ

 קחשמ סוקמב דחא קחשמ
 ,לשמל .רחא יִנש

 .יסופיט דייקרא קחשמ ,רוציקב | תורבחב רבודמש ,רתויב העיגרמה הדבועה

| 
| 

| 
 סוריפפ תיבמ

 א 46ע0]ט00ה תא | ופילחת םא | ן

 לש 1486/48 תרדס לש התוכזל רמאי לש קחשמה .בוט קחשמ וחיטביש ,תודבוכמ

| 

 ונקת םא לודג ןוסא אל תמאב הז זא
 י %6שס][טסמ

 קחשמב וא אפק !999 | קחשמב

 הל ידכ לכה השוע איהש ,הרייסו סוריפפ גואדל ךירצ וב ,םיצורמ רוטלומיס אוה הרייס | שיש ,ועדתש קר יאדכ ,א\90\ סוחט 2
 : ו ו

 י

 יקיפמ .ינ י 'ּ א יתימא ץורמ לש תואיצמה תשוחת תא | האלה ןכו םילגלגה ,עונמה ללוכ ,ןטק טרפ לכל

 תקסוע וז הבתכ ,לשמל .םילדבה םהיניב |

 | 45048 תגשתפ 2 לש ךשמהה קחשמב |
 | | דעוימ סטרא קינורטקלא לש קחשמה :

 יל רואל תועש ובשי קחשמה | ימל
 ובקעו םילולסמה ך | |



 יב
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 +60 םויטנפ :רישכמה

 איג :קחיש

 70% < הקיפרג
 יחתפמ לע יתנבצעתה דואמש ,תמאה

 ךמות קחשמה ,הוואכל .קחשמה
 שי ,השעמל .דמימה"תלת יציאמב
 תא תלצנמ אל איה לבא ,הכימת

 הכומנ היצולוזוה !ץיאמה תמצוע
 ג ל וב דיו ב

 73% - לילצ
 !ןימאמ היה ימ ...עקר תקיסומ ןיא
 ומכ ךא ,םיריבס םיילוקה םיטקפאה
 םיטרדנטסהמ םיקוחו םה ,הקיפרגה
 ,םיוחא םיצורמ יקחשמ לש םיהובגה
 .םהינומהב קושב םימייקה

 60% - הטילש תמר
 אל אוה .תיניצר היעב שי קחשמל

 ומכ םדקתמ דויצב ךמות קוידב

 ו ו 6

 לבת הז !/660086% 60(5זוה8 66

 בכוב הטילשה .קיעמ םגו דואמ

 ,םיגהנב ופצ םה .העונת לכ יוחא
 זזש המ לכבו זורכב ,להקב ,םיאנטנ
 לכהו דעות לכה .םילולסמה ביבס זז אל
 לש יזכרמה ןויערה .בשחמ תפשל טגווז
 שוחל םכל רשפאמ אוהש ,קחטמה
 אא ץורמ לש | תיתימאה | תושותהי

 רו
 תרו וו

 ךא ,הנהמו הלק תויהל הלוכי התייה

 םיבצמ ידכ דע תלברוסמ איה ,םוקמב

 !תנכוסמ הגיהנ לש
 לש ךשמה םצעב איה ללל /
 יחתפמ .(1998 תנוע) ינשח ו
 ,הקיפרגב והשמ ועש ישוב |.
 םה .קחשמה הנבמבו לילצב -
 עדימ ,םישדח םילולסמ 1 דש 0

 1998 תנש לש

 75% - קחשמ תמר
 ,תוורשפא ול שי .קיעמ קחשמה

 הסנמ קחשמה .ןתוא דומלל השקש

 ג יב ל מ םיצורמה תנל
 האנההו לולסמה תא ספספמ אוה בלק = םירפ'ל

 .ידיימ ןפואב תעגפנ קחשמהמ - כ לש תיתוכא
 ,תורחתמו - למ 1

 ב -- 2 תא
 2 '" םייח ךרוא

 ג קחשמ ,הרואכל 0 ₪ ( 0 תאו -
 לגוסמה קחשמ ,הרואכל .תויורשפא 0 משמה יעשה
 םיצורמ ,קחשמ תועש תואמ קפסל רתוב לתו רב קו
 !רהמ יד סאמיהל ליחתמה יציאמב ךמ דו ,ידמל לבגומ קחשמ ,השעמל 1 תונולח ת ןח ףוטיףוס אזו 8 -

 75% - ללוכ ןויצ תוורשפא דל אפ עא הכה "אמו
 ג קחשמה ,הנש ינפל 2 ₪ 0 "שאו קחש
 .םינויצהמ דחא לכב ,תוחפל ,תודוקנ , = קחש 9 - הנופש

 ל 1

| 

 דואמ א868 | רוטלומיס והז [ יי 0  קחשמב 77 בוופושמ הלל
 וכדעה / -ַ 1 | לכו יאש
 - 2 -- 2 שגה! ו ךרוא ומכ ,םיטנמלא ללוכ ומצע ץורמה ללוכ בכר --ולכמ דחא כ? 8 רנוש

 , 1 ] גורדשהו יבצמ . י שי בכרי 2 צ יגמוו יי" /

 .שוטיל - תוטוט ,תוינוכמה גוס ,םירחתמה רפסמ ,לולסמה | הנכות עונמ מו הגוש ₪777 ב יג

 לע ג) גל תו ..? 0 | .דועו תוחור ,ביריה תמצוע ,םיקזנ ,ריווא-גזמ | הב ךרדל תיתוא' טכמ דחא לכ = ןפוא"
 ש תויטירק טווינ תויועט ללגב : המוצע תומכ ,לכה ךסב | לפטל | ,לגלגב 1", ענפה לש תוו ה תא דיספמ קחשמה הדעונש ,תויורשפא לש | ל ןתינ ב27 "י"א ץחל "6 < לש

 .לבח .לבח .לבח .ויקיפמו ויבצ ןגוכה ייח ךרואל יתועמשמ דואמ ןפואב םורתל | הסיחדה סח" 7 "וכמה 23% 7 ליו
 6 עמ תויעב לומ לקלקתמ הז לכש ,לבח .קחשמה לש | ומכ ,תופסות "בו םיעוזל' /

 יו האלה
 יקחשמה ךרואל תוררועתמה תורחא תוינכמ

21 



 בווס
 תפתושמה הקפהה תא

 | | 07 ודנטנלנ חוגי .

 רבד ,םינוקחשמ 50-מ הלעמל לוע ףסוא םע - ל
 ו
 מ תונונגס רוקח

 רטניא ן "
 .םישדח קחש א חול קחשמ גז 1

 - ןהלש הנושארה
 ש ןיא הלודגה ודנטנינל

 ש חיכומה

 ה תוביסמה קחשמ והז ,דחא
 ,תפייעמ יד היווחל ךופהל לוכי אוה ינש דצמ

 .םינקחש השולשמ תוחפ וב םיקחשמ רשאכ

 חול קחשמ אוה 6 גז לש וביל

 ךותמ דחא יבג לע קחושמה ,תורות ססובמ

 ובצועש ,(םיידוס םיינש דוע םע) תוחול השיש

 טיהלה יקחשממ םיטנמלא לע .תוססבתה ךות

 086 80₪8 לש םילגנו'גה ומכ ,ודנטנינ לש

 העברא דע דחא .א[גזוס לש ףחרמה ןומראה וא

 תוומד שש ךותמ ,תומד רוחבל םילוכי םינקחש

 ,ק680ם 1 טופ ,/[80) ודנטנינ לש תומסרופמ

 לע טילחהלו ,(כסמא6ע א סחר גס , סו

 רפסמ תלבגמ תבצה ידי-לע ,קחשמה ךרוא

 קחשמ .(תורות 60 וא 40 ,20) קחשמב תורותה
 .העש דע תוקד 45 ,עצוממב ,ךרוא תורות 20 ןב
 בשחמה ,םינקחש העבראמ תוחפ םנשי םא

 תרטמ .םירסחה םינקחשה לש םרות תא קחשמ

 חצנלו תועבטמו םיבכוכ ףוסאל איה קחשמה
 ,הצקומה תורותה רפסמ רחאל .םינוקחשמב
 קחשמב הרקש המ יפל םיגרודמ םינקחשה
 ברימ םע ןקחשה .סונוב יבכוכ םהל םיקנעומו

 ,קחשמה רדס תעיבק רחאל .חצנמ 0
 תויומדה תא םיזיזמ ,היבוקה תא םיקרוז --
 םימרוגה ,םינוש םיעבצב תוצבשמ לע .2
 הדש לש תוצבשמ .שחרתהל םינוש - --
 דיספהל וא חיוורהל ךל םורגל -- -
 ₪0₪56ז-ל | תוכיישה תוצבשמו , . ו ךל תולוע תומודא | תוצבשמ 0- חיוורהל ךל תורזוע תולוחכ תו 8
 םינוש םיידמימ-ודה תוחולה 7 ו

 רומאכ ססבתמה ,יפרגה בוציעב - ההומלוע לע

 ,ודנטנינ לש טיהלה יקחשממ ו םג אלא
 םהש םינושה םירזעבו ₪
 לש לדגמל םורגת תומיוסמ אגס לש ןומראה חולב 7
 ליבוהל לוכי הז 6 - תולשל תשהל לש ותעפוהל םורגיש ב7 3

 דחא רשאכ ,תעשעשמ 5/7 מב םינקחשה
 .ףסכנה בכוכלו 6 ל - 0 וה דולכי
 תא םילשהל ידכ ודותל 0 ןקחש ,ךלהמה

 0 0 - אל גסואפסז 2



 ומכ .םיו , 0

 וא ,םינקחש ינש נב 5 הלוא

 אשונ וניאש ןוקחשמב - - .

 יה דימי ")]

 :בכוכ גיושהל ה

 ןקחשה ן
 מָאְנ וו

]/ \ 

 אג 3 ,לחשמ !ָחְְ

 םיילשונאה םיקירפה יב ך ינוע

 םאו הביסמ קחשמ

 וא ,םינבצעמ םמיע ק

 הנהית אלש ירה ,דבל ק

- 
 0 ח ! ויו

 חשמ התאט

 חשמה תא קח
 םילע

 שמ הא
 חו

 חול יקחשמל 0 3ז1ע ץב לידר .

 לכש רחאל .םינוקחשמה ,ןבומנ ה טל

 ןוקחשמל רבוע קחשמה ,ורות תא קחו קמ

 םיבצמה לכב ,הז לומ הז םינקחש ביצמש יאו

 השולש לומ דחא ,םיינש לומ םיינש :םירטמאה

 בור .ףתושמ ביוא לומ העבוא ולו א

 יקחשמ תחסונ לע םיססובמ םינקחשע

 םירותפכה לע ץחל :םינשיה הדאיפעלאה

 ידכ דצל דצמ תידיה תא זזה וא תווומנ

 תסונב ,תלבגומ הטילש םישרוד םירחא ונע

 תותיחנו שארה לע תוציפק ללוכ גת 6

 .ןבשיה לע תוקזח

 ,3טתוקסז 2818 ,וללה םינוקחשמה דחא
 לש 3-102ג)3וגה קחשמב ברקה בלש ל) ₪

 יוולש לע רומשל הסנמ ןקחש לכ וג וש"
 ךות ,קנע ימוג רודכ לע דמוע אוחש לז"
 םירחאה םינקחשה תא ליפהל הסנמ \ אוהט
 תפחרמ המרשל"

 קחשמ
 ידכ וידחי םינקחש ינש ףתשמ רחא \

 ₪ - יל
 אה " 4

 " ' | 0 " ו

 יל '
% - 

 "לש גב |
. 2 - | ' 

>" 

 רחא דחא ,גלש תולחזמ ץורמב תווצ ווהיט

 רחא דחא דוע ,"זוכיר"" קחשמה לע ססובמ

 ,קיתוה ןורכיזזה קחשמ לש עונמב שמתשמ

 .האלה ךכו "ןומייס"

 דואמ וללה םינוקחשמה ברש ןייצל רתוימ

 ידכ .םינקחש העברא לש םיקחשמכ ,םינהמ

 1810 2871ץ ,םמצע לע רוזחל םירבדהמ עונמל

 םיליכמ םקלח ,םינוש םינוקחשמ 56  ליכמ

 םירחא ,הטושפ המרב תוקיחשו הקיפרג

 .העיתפמ המרב םיעצקוהמ

 תיב" ארקנה ,דרפנ קחשמ בצמ וליפא ונשי

 ףסונבו דבלב םינוקחשמ ליכמש ,"םינוקחשמה

 םינקחשל תרשפאמה ,"תונח" ןיעמ םג ךכל

 ידכ ,חולה קחשמב ורבצש ףסכב שמתשהל

 תושדח תוצבשמ ןוגכ ,םישדח םיטירפ תונקל

 םיטקפא וא םיקחשמה לע עיפשהל תולוכיש

 .םירתסנ הקיסומ יעטקו םיילוק

 לוכי ועא 30 2970 ,תיפרג הניחבמ

 דועב .אט6גסמ תרבחב וישרושל שחכתהל

 יוהיזל תונתינ ודנטנינ לש תוינוגילופה תויומדה

 ינועבצ הארמ ותוא תא שי םינוקחשמלו תולקב

 ןאכ רסח יכ הארנ ,א[ג:10 64 לש תומלועל ומכ

 םיעוריאה ןמ קלח .ודנטנינ לש יפוסה קרבה

 םה ,גלשה תולחזמ ץורמ ומכ ,םיידמימ-תלתה

 ,םירחא דועב ,םיחוטש םיארנו דואמ םייסיסב

 םיטקפא םע םימישרמ ,62205( 620688 ומכ

 .םיניינעמ םיעקרו הרואת לש םידיחפמ טעמכ

 ןמ קלח ובתכ ודנטענ לש  םיניחלמה

 יקחשמ תרדס רובע ,רתויב תורכומה תוניגנמה

 ,הכרד תא האצמ וזה הקיסומה ןמ קלח .\/[0

 אל םה תינכט הניחבמ .\/[גזן0 11ע-ל ,ןבומכ

 הוולמ הקיסומה לבא ,ןפוד אצוי והשמ םיווהמ

 .בטיה םיעוריאה תא

 ו

-=₪ ; 
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 ב

 = לט ג
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 ל

 הינוריאה .ואדיו קחשמ םע חול קחשמ ,הרומג

 ,הזה יביטמיטלואה הביסמה קחשמ לש הלודגה

 הרטמה להקו הדומחה תוינוציחה תורמלש ,איה

 ותוי םירגובמ םינקחשש ללכב קפס ןיא ,ריעצה

 ודנטנינ ,וניניבו .ונממ ונהייו קחשמל ורכמתי

 ...דואמ בוט הז תא תעדוי

 \[גזוס ?גז(ץ :קחשמה

 64-ודנטנינ :רישכמה

 ו וג

 80% - הקיפרג
 קלח םגו םמצע תוחולה לש הקיפרגה

 םלוא ,תבזכאמ הניא םינוקחשמה ןמ

 םינוקחשמה ןמ קלח ,לזמה עורל

 גו כוחה |

 ןיב בוליש שי המצע הקיפרגב .רתוי

 תורבחה יתש לש םינייפאמה

 ודנטנינו דחא דצמ ןוסדאה :תונושה

 .ינש דצמ

 77% - לילצ
 לש םייסאלק ב

 .שדח והשמ ןאכ ןיא .ודנטנינ

 86% - קחשמ תמר
 הזה קחשמהמ תונהל הדיחיה ךרדה

 םיקחשמ םינקתש 3 תוחפלשכ ,איה

 אוה םינקחש קיפסמ שישכ לבא .-

 יתלב הרוצב רכממ תויהל ךפוה

 .הליגר

 85% - םי'"ח ךרוא
 .בושו בוש וב קחשל ןתינש קחשמ

 וא) םידלי תוביסמל תרדהנ הריחב

 יו

7 
 יוניש םשלש ,הנוש גוסמ קחשמ

 .הזל הז םישנא ברקל חילצמ



 ו

 הגמ אותו .יס.יפ
 'ץניא 0 100 םויטנפ
 רשפא) .תונכותו ילב םג גו ,לוקרסיטרב םיקחשמ ומ ,הג'ג 1 קסיד 6 -- ,'מינפ ןורכז
 .לט ,יבא .(ךסמה
 '\ ךסמ הריכמל > .לט .ןשי 604 7
6. 

 = נטנינ רפוס הריכמל + בצמב וד 0

 - 2 ,םיקחשמ םע בוט

 קרש קחשמ לכל ףסונב

 בשחמל םיקיחצמ םיריחמב

 ילא .ודנטנינו יוב םייגל

 .04-9846380 .לט ,םהרבא

 ודנטנינ רפוס הריכמל

 םיקח

 בונ ו

 ,םיקטסיו'ג לט ,קב
 ,םיקחשמ 8

 ה

+ 

 ,קאפ

 השל מב ילסרבינוא םאתמ | , . 5 :םיקחשמ / לבמאר ,ןורכז סיטרכ 7 : טלש + ינקירמא
 2 0880. עוץ ,000 קר רמושמו שדח 0 - א

 .לט ,סוניקוק ליג .שימג ריחמ
 תסוומ + ,אן\ 1 זט : "8 אס 1. חט אופז מ

 2 םע 64 ודטני
 ענ תונקל הצו * | לכה די ₪

 הגס
 .הטסק + וברוט תחא תוידי \"/ ל 1
 .לט ,ןייעמ ןורוא .500-ב
 ,תויחל תמ :ומכ ןרוטאס .חונ ריחמב ילסרבינוא תידי יקחשמב ףלחתהל ןיינועמ * - םע ןשייטסיילפ תונקל שפחמ .,6

 2 ,64 ודנטנינ הריכמל

 ודבלב םולשתב ולבקתי םיאנכטו םינאובי לפס וצ"ת לפרוס דת ,םירחוס ,תויונח לש תויק ,סירפ תכרעע - סיצופיפ סיע תועדומ
ז תונגוש/ סיכתכתמ[ וליצה/ןודעול/ סיסחשל| ָסירישכמ .גוויסכ האכה העדופה ת" .סניחכ ,ופסרפ אנ

י

ו ,דכלכ הז ספוט לע רורג די-בתככ העדועה חְסו) 
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 דוככל

 | קינו | וס ,גס ,םא'ג קינו
 ו אש

 הפאס 8 זז אא

 .םיבר דועו 11610788
8 | 

 ןירע .ןימינב וי /

 ןשייטסיילפ

 ןשייוטסייל

 [- שיטוכ + ילסרבינ 2
 םיקחשמ 14 + תוידי 2 וא

 ריחמב רתויב םישידחהמ
 ,יול ףסא .האיצמ

 | וימאותו .יס יפ
 ,היגטרטסא יקחשמ ו

 םיטסווק ,םירוטלומיס ,
 זתנוי ...םילזומ םיריחמב

 .03-5700043 .לט ,רלימ

 ודנטנינ
 0 תונקל ןיינועמ *

 וב-םייגל םייסאלק

 םיקחשמב ףילחהל וא בוט

 םג ןיינועמ .64 ודנטנינ לש

 ודנטנינ לש םיקחשמ רוכמל

 .םילוז םיריחמב םישדח 4

 .03-9615526 ,ילארשי השמ

 7 לע אלפנ רתא
 ב .הפיח יבכמ לגרודכה
 א[3 יבצק םג סינתינ
 רמות !ויישכע וסנכ .הדרוהל
 .06-6374235 .לט ,ןרוג
 :רתאה תבותכ

 הוזק:/ הע 0

 םכתא ןימזמ יקנלמ רימא
 4 ו םע ,ולש רתאל
 הקיסומ יצבוק ,תונומת

 ו 0 חוו ו2

 ו .םייקוח אל 5 יקתעהב ובודמש ,וליג םיאדוקה 5" = םיקחשמ וחיטבהו ומסרופש .תועדומ לע תופירח תונולת םע םיארוק רפסמ ונילא 139 '"' !הבושח תרוכזת
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 קחשמב הריהמה העונתה

 תוכמה יקחשמל המרג
 התואב ואציטש ,םירחאה

 םייטיא תוארהל ,הפוקת
 הסרגה .םיפייעמו

 קחשמה לש תיאקירמאה

 תלוכיה תא הפיסוה ףא
 טנמלא | ,םידדצל | עונל

 הסרגב רסח הכ היהש

 ,תעכ .קחשמה לש תינפיה

 ,ךשמהה קחשמ תעפוה םע

 תוארל הכזנש ןכתי םאה

 ריבס ?ינויצולובא דעצ דוע

 .אלש חינהל

 אל קחשמה תלחתה םע

 ללשל | שחכתהל | ןתינ

 ינפב תוגצומה תויורשפאה

 יבצמ ללוכ ,ןקחשה

 ןומיא | ,רופיס 6

 ומכ .ןמז ינחבמו ,תודרשיה

 תופסות טירפת שי  ,ןכ

 ןתינ ותועצמאב ,תודחוימ

 ומכ | ,תויצפואב רוחבל

 םילודג םישאר םע תויומד

 .המודכו

 קחשמה ,תיפרג הניחבמ

 םדוקה ומכ קוידב ,םיסקמ
 הארנ אוה ,השעמל .הרדסב

 םיפי םיטקפא :ההז טעמכ

 תוריהמב העונת ,הרואת לש

 היינשל םיכסמ 60 לש

 םידחוימ םיטקפא ללשו
 ירבעמב רקיעב םיעיפומה
 םג .היחל םדאמ תויומדה

 ובורב בכרומה ,לוקספה
 ךלוה ,דבכ קור תקיסוממ
 הריוואה םע רדהנ
 קחשמה לש תיביסרגאה

 ]000 ₪031 ןורקיעב
 לע ,רתוי וא תוחפ ,רזו : : זוח 2
 קחשמב ונלביקש המ
 םדוקה

 תחא הניחבמ ,
 דצמ ךא ,בוט רבזד
 קוידב םג
 קחשמה

 קלח

 הז

 וז ,ינש
 לש היעבה

 תפלחה דבלמ
 תויומדב תויומדה ןמ
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 תלוכי תדרוה .רוקמל ההז רתוי וא תוט =" קחשמה ,םידדצל עונל תלוכיה ת דרוהו תווחא
 \ רוווחהה

 הסרגל תוושהל תלוכיה תא שיש הלאל ,םלוא

 םוש ןאכ ןיאו רחאמ ,הבזכא היופצ ,תיאקירמאה

 ולפא םהמ קלח ,ךפהל ,םייתועמשמ םירופייש
 .קחשמה תמרמ התיחפמ השעמל ,םידדצ

 ה ווהש

 .רוחאל הלק הגיסנ ןאכ ואצמי הסרגל תיתועמשמ תפסות 0 תואקידמה
, 00 

 הנפה ג

 הרווו
 וז |

 | ווי .

 קחשמה תא הנפה =
 אללו רתוי אש -
 לש | תוקיחשה 0
 רתוי הכומנ 0

 קומחל וז , ם
 הדיצה הציחל ד



 יתרחב לבא ,אבה טפשמב םייסל יתיצר

 אל הסריג אוה "שולש סרדרוב-לוק" :וב חותפל

 ןויליגב וילע יתבתכש "קירטס" לש תחתופמ
 .ומצע תוכזב ער אל קחשמ יכ םא ,םדוקה

 ,קירטס תא הריכזמ הקיסומהש תורמל

 .אל טושפ ראשה לכ ,תאזכ תיטסיחאסכ

 הלודגה םירפסה תונח) סרדרובב הקיפרגה

 .ידמ תינוגדח ("סרדרוב" תארקנ קרוידוינב

 ?גלשל רבכ שי םיעבצ המכ ,רייפ אל הז ,בוט
 .ךלכולמ ןבלו ןבל - םיינש

 תוגספ ,הזמ הז םינוש ךכ לכ אל םג םיפונה
 םיינקעצה םיעבצה ,הרקמ לכב .והז .תוגלשומ
 לע םיצפמ יד םהידגבו םישלוגה דויצ לש

 0 ג גתה : - /
 ןשייטסיילפ יה |

 ןונ-ןב יבא :תאמ

 850% " הקיפרג

 8000 * לילצ | ז |

 85% - קחשמ ג20--ְה
 000 "יו ךווא ,

 80% - ללוכ ןו'צ

 .>וש 4 4.47

 .(...םיינוגילופ םיקחשמב ןורסיחה הז ,תושעל המ !םשה ןעמל ריינ יצע הלא !זתצק ,זתצק) חפנ ירסח תצק סה םיצעהש אוה ידיחיה טק'גירהו ,הפי הקילחמ הקיפרגה .קחשמב ררושה עבצה רסוח
 .קחשמה לש ו תא דאמ ריבגמש רבד ,גלשה לע םיו - םייקילחמה לש לילצה אוה קחשמב 0 ינייפוא .שדח רבד םוש ןיטולחלו תויצפוא ןומה ,םילולסמ הברה ,(תוחפ "תויעזג"ו רתוי "תויעזג") תוזומד הברה שי ,ליגרכ :
 םירירק תוזוחמל ונצרא לש 0 2% חורבל הצורש ימל קחשמ ו

 .(ריביסל וא) ץיוושל עוסנל ףסכ

 תיזוידנארג תרתוכ - !םייתה קחשמ

 תא ריבעהל הסנמה | ,ואידיו קחשמל

 אקוודו ,יתרבח ןחלוש קחשמ לש השוחתה

 .ךכב חילצמ יד

 השיש דע .הרדגהב תוביסמ קחשמ והז

 רוחבל - אתורבחב קחשל םילוכי םינקחש

 ,החפשמ םיקהל ,ןתחתהל ,הריירק וא 'גלוק

 המודכו הדובעב םדקתהל ,תיב תונקל

 .(תואלמגל תאצל ףוסבו)
 ןקחש לכ ,לופונומ ןונגסב יונב קחשמה

 המכ עבוקו לגלגה תא בבוסמ ורותב
 תלמסמ תצבשמ לכ ,םדקתי אוה תוצבשמ

 תייבג :לשמל ומכ ,םייחה ךותמ ערואמ

 ,בלכ ץומיא ,וטולב הייכז ,הנותח ,םיסימ
 .דועו דועו תרוכשמ ,תיבל הצירפ

 הוולמ ,קחשמב שחרתמש ערואמ לכ

 רובד ,תרבדמ הרוטקירקב יל ו
 .קחשמב תחדובמה חורל םרות
 תופוקת םירבוע ,קחשמב תומדקתי"" [-
 הקיסומב הוולמ רושע לכ .םי'פל%" 0 הלכו םישימחה תונשמ לחה 6 שב
 םישישה תונשב :המגודל ךכ הל 0%

 תקיסומ סינומשה תונשבו סלטיבה חורב הק
 תינוסק'ג-לקיימ תיבצו ישמ עשעשמ !%- י טס פופ

 למומ
 רתוי יוצר) םישנא דוע םל קחטל ?



 /\ 5 ו וו
 ,וזה תיללחה תא יתבהא אל םעפ ףא

 ידלע קר הב טולשל רשפאש

 התוא זזהלו םיירוחאה םיעונמה

 ןוויכ יוניש ידי-לע הנימיו הלאמש

 ידמ ךבוסמ הזש תויהל לוכי .םוטרחה

 ףא הז לבא ןבצעמ םתס וא ,יליבשב

 !?תושעל המ .הז היה אל םעפ

 לש שדחה קתועה ידיל עיגהשכ ,ןכל

 רתוי יתשגרתה אל "םידיאורטסא"

 .קדצב יד - ?המ םיעדוי םתאו .ידמ

 יתלב דע ,ריעז לדוגב הראשנ תיללחה

 סכיא ותוא הראשנ הטילשה ,הארנ

 ,םיללח ואדו יעטק קחשמב םיצבושמ |תדותמ תא ובהאיש המכ שי ילוא םצעב)

 סנכהל םילולע .תרחא ,דנל אלו , דרל
 ואר - רתוי רומחה גוסהמ הייסיי

 דצמ טזו

 ףוד"זה ה

 ו . | ן , ירז א ,ךחא ד .

 םיעקרה ןכ ומכ ,הריואל ףיסוהל םירומאש = וזה הרעהה תא וחק זא ,וזה תיליבדה טווינה |[ הצלמהל תילו .ינש דצמ ל

 ינימ לכ םע ללכב ער אל םיארנ םיבלשה לש יונישב תרבגה התוא לכה ךסבו (לבגומ ןוברעב

 .ןוציחה ללחהמ םיחוקל וליאכש ,םיפונ !תרדאב יוניש הזיא הוו-הוו .תרדא

 תויהל לוכי ,בל יתמש אל ילוא - ?הקיסומ

 םא לכה ךסב .רכוז אל ינא לבא ,והשמ היהש

 םייוכיסה בור ,הנש 20 ינפל אמאה תא םתבהא

 קחשמ דוע -אל םא .םויה דליה תא ובהאתש

 .(!השדח הלמ) ותויעצוממב עלוצ

 ינימ לכב אלמ ,ינועבצ קחשמה ,ןושאר רבד

 ,טיבש יבכוכו תויללח ירבש ,םידיאורטסא

 בורש תורמל ,םיטירואטמ ומכ םיארנש

 אל ,ונ בוט .הריפסומטאל ץוחמ ןה תוניצסה

 .ואידיו קחשמ קר הז לכה ךסב ,םיינונטק היהנ

 (:]כ יקחשמב תרוסמה בטימ יפל ,ינש רבד

 516706 :קחשמה

 ו ג

 א יו

 70% - הקיפרג

 יו

 65% קחשמ תמר

 85% - םייח ךרוא

 73% - ללוכ ןויצ

 - רטנס | ןאס הגמ הר תרוקיבל
= 47 

 יש
+ 

 [- ו

 ורסמנ הז רודמב םיקחשמה

 א - בהזה ןוינק
 פס 0



 גבש תיתימאה הביסה

 .(100 ילוַא) םירופס םיריוטכמ

 טסאקמירדה יקחשמ תרוקיב לש

 ל + ל"ב תכורעתב בזכאמה המגדהה עטק ירחא

 רפא וא == ,%(  קפסל הזה קחשמה לש תלוכיה יבגל תוקפס
 : יי = יי 7 0% /ב ד +

 שב 4% | אל פסק לש םיתנכתמה םלוא ,הרוחסה תא

 תא דימעהל וחילצהו תולילו םימי ודבע ,ורתיו

 לע הכ דע הארנש רתויב םמהמה תוינוכמה ץורמ

 .יתיב ךסמ

 9688 תמועל םירופישה ,הקיפרגה דבלמ

 דוע ,תלנוכמ דוע - םיבר ,ירוקמה גוץ

 דבלמ .קחשמ תויורשפא הברה דועו םילולסמ

 ,(םדוקה קחשמב תידוסה תינוכמה) 51ז3108-ה

 השימחב ןאכ רוחבל ןתינ ,126|(ג-הו 66]ו68-ה

 ןוישרב םלוכ ,תוינכמ לש םישדח םיגוס

 .המודכו 5וסגתנ ,10ץ7018 ,52טאו ומכ תורבחמ

 10466 ה בצמ תא םימייסמ םאש ןבומכ

 בצמב הנש לכב ןוחצינו ,תפסונ תינוכמ םילבקמ
 השדח תינוכמ ףושחי ,םינשה רשע תופילא
 לע ונרביד רבכ םאו .(שדח לולסמ םגו) תפסונ

 2 1421 "ו
 00 ה ו 8

 ות זי | ה
 3: זו +

 רחבמ שי 562ג 1]₪4ץ 27 לש ירה ,קחשמ -- % 0 %) 0 0 = שר "0
 ש וע / ₪

 ינחבמ ,416ג66 בצמ :םינוש םיבצמ - - |( /: 1 /
 ילא , - " ןח

 םינקחש ינשל קחשמ ,םינש רשע תופילא + 0-'-<||ררש <-
 .תשר קחשמ 2

 הלא לכ 1 א ְן
 בצמ ,ילוא ,דבלמ ,םהילאמ םינבומ + תופילא -ל ,/ ד +

 קחשמ לע ססבתמש ,םינשה 0 תופילא ל 4 ו
 םדקתהל םינקחשל רשפאמ ך תופילאל םלוא , / |

 חצנל וחילצה םא קר ,האבה הנש

 תמרב בשחתהב .הל תמדוקה 0 ה

 עצוממה ןקחשל קפסי הז ו לש בר ןמז

 לכ תא ףושחל ונוצרב םא - , לש תודוסה

 8088 9-0 ינב

 עיצמ 5624 83]|ץ 2 ,םדוקה קחשמל 6 רחבמ 7 4

 תוגהנתהב יתוהמ לדבה םל שש שיבכה ן ומ

 ףיסוהל ידכו .םיבכרה ןמ דחא % = םזילאירל 5 אח

 .םינשה רשע תופילא 21 .> תנתינ , 4 19

 לכ תונשלו ןווכל תורשפאה םינק | | -

 סיכוליהה יסחיב לחה ,םבכרב 4

 .םילתמה תכרעמב ''

 םילאב
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 תועצמאב

 תידיה תועצמ)
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 םירותפכב 'שמתושהט "לינה

 ק ו זמ םייגולנאה . לויד רלרו-י

 הזה קחשמב הקי פרג ה 8

 תוטרופמו תולודג תוינוכמה \ ונ %
 ליכמ קחשמהו םיהדמ עו | מ :

 הרואת לש  םיטקפא 0 - 8

 םיחרמנש גלשו ?וב ומנ =

 . .ץורמה וז ןמזב ינו

 רתויב םימישרמה םייפרגה םיטנמלאה ןח
, 

 ה - - תונולחה קמס אל

 ו נ9 תא סכרד ואו -/

 0 תאו ףונה תא הואול ₪

 יהשלכ הטאה תרכינ םהנ םיעטק 2

 תציפק הנשי םהב םיעטק א .קחשמה עונת

 ןיאו תוילוש ןה הלא תועפות םלוא סי ל

 הקיפרגה .קחשמה תייווח לע עיפשהל יזנ ןזנ

 טלחהב ךא ,הנוכמה תסרגל ןיטולחל ה 0 ןא

 .ךכל הבורק דואמ

 .בטיה םייושע םה םג םיילוקה םיטקנוה

 לוכיש ,טוונהו ידוחיי עונמ לילצ ש גנו לל

 ,לוניש של רזוע תמאב ,השיא וא רנג תוזל

 בוביסה ןמ ךלש קחרמה יבגל גשומ ץ ןז

 תוילולש ומכ ,םילושכמ ינפמ ךתוא ריהמו את
 ומכ ,םינטק םיטרפ .חטשה ינפב םייועט ואל"
 לוק עימשמש עונמה וא ריקב ףשפתטמט גנוה
 ,הצואתה רותפכ תא ררחשמ התאש ןש
 אל הקיסומה .ןומה םיפיסומו בטי םי" וש

 וי" .םיכרד רפסמר

,>" 
 א

 3 ן )0 6

 םיעטק המכ שיש תורמל ,דחוימב ןפוד תאצוי

 85088.7 אצלש םשה תא םיקידצמה ,םירזומ

 .הז םוחתב

 ישילשה "הבוח"ה קחשמ אוה 5684 1]63ץ 2

 דו 5סםוס /\0ש6ת(טז68 ירחא ,[2ז1638%)63-ה לש

 תא לואשל יל םרוגש רבד ,/גזנג "1910 0

 ודנטנינ תובקעב תכלל הטילחה הגס םאה ימצע

 ילעבל ,ןפוא לכב ?תומכ ינפ לע תוכיא ףידעהלו

 ןכא םה - הוואגל הבוט הביס שי כז

 ..םיקחשמה לש אבה רודב םיקחשמ



 =חוס(וסה 6
 ,וקסיסנרפ-ןסב ,ובעש שדוחב הוק הז
 םילגעמו םידבעמ יחתפמ לש יתנש שגפמב
 תפתושמ הזרכהב ואצי הבישוטו ינוס .םיספדומ

 דבעמל .םוחסווסח =חשוה6 םשב שדח דבעמ לע

 יפל תוחפל ,ידמל תומישרמ תונוכת רפסמ שי
 לע םילכתסמ רשאכ ,רמולכ .םירפסמה תיירואית

 וי ור יי יי יל גי ים

 .דואמ

 250 לש תוריהמב לעופה ,טיב 128 דבעמ והז
 דראילימ השימחב לפטל לגוסמ דבעמה .ץרהגמ
 תולועפ ןוילימ 2.1 דבעלו ,הינשב "תופצ-תודוקנ"
 55 דע ףוחדל לגוסמ יפרגה דבעמה .הינשב
 לע םיליטמ רשאכ .הינשב םינוגילופ ןוילימ
 טעמב לפרעלו "הרואת תויעב'ב לפטל דבעמה
 ו םינוגילופה רוזיפ בצק ,ךסמה תא
 .בוריקב ,הינשב םינוגילופ ןוילימ

 ץרה הגי'נ ג קר
 -הגי'ג 2 לש תוריחמב לע תוינכותה לע | םיש דבעמ חתפל הלש הר יי ביוב ךלהמב

 . יד - +

 | ו
 ו \

 : ודו

 דבעמה .יתיבה קושל /1200-4 חנעפמ כ גב

 ל דעוימ שדחה

 ,היזיוולטה ירודלשב לפטי הז תרש .יתיב

 .דועו ןופלטה ,טנרטניאה

 היח הקיסומ
 העידי שדוחה םסרפ ,ימינונא ,ימשר רוקמ

 יצבוק דירוהל לכוי 2 ןשייטסיילפה .:תניינעמ

 ןשי יי
 לככ ,ףוסמה .םתוא עימשהלו םיאלמ םימובלא
 ./[ק3-ב ךומתי ,הארנה

 רייזישב יו
 0 אבה ןויליגב איבהל לדתשנ | יא .תונושארה םיק חשמה חותיפ תוכרע תא קלחתו ? ןשייטסיילפה לע - הביסמה ךלהמב ...ש תרמוא 2 לכרלו רפסל קר םילוכי ונא 8 ובתכנ ולא תורושו רחאמ ו ומינ ו תיישעת לש םיבושחה םישנאה לכ ונמזוה הילא ,ופיב הלודג הביסמ הכרע איה יחכונה ץרמב ישילשב ג תריכמ תא תגגוח ינוס .הדיעול רשק ולב

5 | 
 ו ורדל ףוסב אצי אוהש ,הזירכה שי ג 0 םירחא םיברו 8

 ונטו 50/1 תרבח
 םג 2000 תנש
 שייטסי

 ןמנזור קראמ :תאמ

 הזרכהה התייה וז ,רשק ילב .םלועב תוליבומ

 סיעדוי ונא וילע ,ןושאר קחשמ לש הנושארה

 .2 ןשייטסיילפל אצייש ,תואדווב

 לע הזירכה אל ןיידע סטרא קינורטקלא תרבח

 רמא הרבחה רבוד ,לבא ,םיוסמ קחשמ ףא

 רצייל חמשנ ונחנא .הברה תוחיטבמ תועומשה"

 לש ותעדל ".םימח םיקחשמ קזח הכ רישכמל

 קושל אצי ףוסמה ,סטרא קינורטקלא רבוד

 .םייפלא תנש עצמאב

 וילע הזירכה רבכ םוקפק - ₪65106ה1 שו] 3
 קחשמ ,תועומשה בטימ יפל .רבעש שדוחה ףוסב

 2 ןשייטסיילפל ןבומכו טסאקמירדל אצי הז

 !נ999 תנש ףוסב רבכ
 תא בסהל תננכתמ םוקפק - סאסו 0

 טסאקמירדל רוקמב ןנכותש ,תוכמה קחשמ
 (\ וגה יקחשמ תומלוא לש) ימוענה 1ייימ

 .2 ןשייטסיילפל

 "ל יפה קחשמ תא הבסמ ינוס - אטו(?טטצו



 ,זמרמ הז גה 2 ןשיטסו

 ו
 לו
 גי היה ל

 ם לקח .
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 ייונסיו " ל

 0 קו "א

 םיקחשמ תוינרצו 2

 1 רבל ל

 תוָסְ ל תורבחה ןיב .םיקחש

 | מה חותמ ןווע
 ו" ,6.סח8תהו 56

 ה א
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 םוטא ךא ףקש
 ושורפ .ומדוקל ףוקש היה ג ןשטסילק

 םיקחשמה תא ץירהל עדי אה הנו ל

 םתא ,תוטושפ םילימב .היעב ו ללב סה

' 2 

 .םיטדה

 האוווה םועל םירפסמו
 ונא הב ,וזכ הבתכ יוחא ,לנךוזנ

 רב יי יל
 תושקב לש םי שארה לע םינטז :
 ,הככ זא .םיוחא םידנעמ ₪ .
 ,דבלב טיב 32 דבעמ שי יחכונה 7 4
 הז דבעמ .ץרהגמ 34-כ לש 7 .
 .הינשב םינוגילופ ףלא 360 דע -

 רתוי רבכ ריהמה טאסקמירדה |
 מ 0 לש תוריהמב לעופ טאסקמירדה :

 אוהו .ץוהמ =
 ו הינשב םיננל
 | וה :רוכזל גוש
 לש יוביג אלל יי שמתשמה לצא האנהה -- לש עוציבה תמצוע תא 9 דציכ ,םיקחשמה ןחבמ 1 - -- ו | םיבושח דואמ ולאה םירפס - וכח לכ

 .חילצהל ישו

 הגט
 0 יגוצנל

 יג יל םהש
 ירך

 \יי) י
 לכ םדוק ,םהירב רובי ועו

 םינותנה תא עשו ג 9 נד"
. ," 

 1 שמ / ו
, 

 ,ח 0 תא יש ע

 ו ו ןשייטס אק 2 אסא % |

 יגי ט : | |
 וו מ עיגי ודכ כ הגסב וש |

 ו
 ל 7 -

 ו ד 1 /
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 ותוא גרדש וי" - ןודל' = זמ ּ

 2 ,ףס א"י םדומ> ,

 היהי ] הלו ולל פא = עמ |

| 
 חו .

 תא ףיל לש גי |

 רבוד .םש"םוליעב םייתניב ראשיהל השקיבש

 ,םייתימא םירפסמ ולא םא" :ונל רמא הרבחה

 לגתסהל ךרטצי קושה לכש ירה
 .השדח תואיצמל

 תאו הגס תא ובזעי תובר תורבחש ,חוטב ינא

 ".דימ ודנטנינ

 ריחמ לש הלאוננ

 1 דואמ תניינעמ הלאש

 דבעמ .ךכ לע הבושת ונלביק אל ונחנא .דבעמה

 8 תא דואמ רקיי רשא ,רקי

 בייחמו יתורחת דואמ קושה .ולש תויראלופופב

 .םירחתמב בשחתהל םיפוסמה ינרצי תא

 םייתאמכ תולעל רומא ,לשמל טאסקמירדה

 .דבלב "ולוד

 מ הארנכ ,ויחמה תלאש

 כ תרכומ הרבחה :לשמל .ינוס תא

 ה םאה .רלוד 400-כ תרומת [כוכ

 םג הדיוטמ דוא

 ירישכמ םוָי

 לכות הרבח

 קוידב כס ןנוכ םע 2
 ןשייטסיילפה תא רוכמל

 800"כ םהש ,רלוד יו
 אמ רמולכ) ?ריחמה יצחב

 .הבושת ןיא ןיידע וז הלאשל .(ח"ש

 ,םייתניב
 לע תורבדמ ו

 םהש ,ץ ףלא ֶסֶח-ב היה* ןפיב וריחמש ,רישכמ

 יחצר רקי ריחמ !!!רלוד תואמ הנומשכ תמאב

 מ רחא רוקמ וז הנשב ,רבמצדב

200 ץרמב ,הנש דועב
 של קווישו 0

 2000 רבמטפס 1

 אבה ישדוחב ל |

 דועו ,תועומש דוע זא

 ...תועומש

 יאקירמאה קו
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 .המיאהו עשרה תרדסב ףסונ קרפ תננכתמ םוקפק

 צל ןנכותמ שדח]

0% 
 ןושארה קרפל ,ןמזה

 ה תנחבמ ,םדוק הלילעה

 כתמ םוקפק ,בגא .הרדסב

 .64-ודנטנינל 66+ שו 2

 תא בורקב איצוהל תננ

 זומרל הלחה ₪160% תרבח
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